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HES chce získať  z eurofondov dotáciu  
a investovať do rekonštrukcie potrubí milióny eur

Humenská energetická spoločnosť (HES) s.r.o., plánuje na rekonštrukciu a modernizáciu potrubí v meste 
Humenné získať z eurofondov 6 miliónov eur. Zámerom spoločnosti, ktorá spravuje mestské tepelné 
rozvody sa zaoberali mestskí poslanci.

Milan Potocký, Humenné

Mestské tepelné rozvody sú zasta-
rané a potrebujú rozsiahlu rekon-
štrukciu a modernizáciu. Humen-
ská energetická spoločnosť s.r.o. 
preto pred pár dňami predstavila 
poslancom a vedeniu mesta zámer, 
prostredníctvom ktorého by na 

výstavbu, rekonštrukciu a moder-
nizáciu tepelných rozvodov mohla 
získať obrovské finančné zdroje 
z fondov Európskej únie. 

HES predložila mestu dve 
alternatívy
Humenská energetická spoločnosť 
predložila mestu dve alternatívy. 

Prvá ráta s predložením žiadosti 
HES s.r.o. o získanie nenávratného 
finančného príspevku v maximálne 
možnej výške príspevku 6 miliónov 
eur a s finančnou spoluúčasťou 
mesta vo výške 15 percent. Tento 
zámer by sa realizoval v súlade s 
platným Územným plánom – sídel-
ného útvaru Humenné a platným 

Programom hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja mesta Humenné 
na roky 2016 – 2022 s výhľadom 
do roku 2025. Mesto Humenné by 
malo zabezpečiť spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 15 
percent - 1 046 637 eur. Zároveň, 
aby boli splnené podmienky výzvy, 
samospráva by mala schváliť pre-

Najúspešnejší autoopravári 
na Slovensku sú zo SOŠ 
Humenné

Prírodovedná expozícia 
Vihorlatského múzea 
s novými exponátmi
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dĺženie platnosti nájomnej zmluvy 
o prenájme energetických zariade-
ní Mesta Humenné, do 31.12.2025. 
Druhá navrhovaná alternatíva 
neráta s finančnou spoluúčasťou 
mesta, ale v tomto prípade navrhu-
je HES s.r.o. predĺženie platnosti 
nájomnej zmluvy až do konca roka 
2035.

Konatelia: Je to jedinečná 
príležitosť pre Humenné
Konatelia HES s.r.o. Milan Bavoľár 
a Marek Matias informovali v liste 
poslancov, že získať nenávratnú 
dotáciu vo výške 6 miliónov eur 
je jedinečnou historickou príle-
žitosťou pre Humenné. „Chceme 
Vás informovať o tejto jedinečnej 
historickej príležitosti riešiť vážny 
problém mesta, ktorým je potreba 
rekonštrukcie a modernizácie dis-
tribučného systému na dodávku 
tepla v meste Humenné za pomoci 
získania nenávratných zdrojov vo 
výške až 6 miliónov eur. Využime 
jedinečnú historickú príležitosť 
pre Humenné-získať nenávratnú 
dotáciu vo výške 6 miliónov eur 
na obnovu rozvodov tepla v Hu-
mennom. Inak budú musieť v bu-
dúcnosti tieto peniaze zaplatiť jeho 
obyvatelia v cene tepla,“ informo-
vali v liste poslancov konatelia 
spoločnosti Milan Bavoľár a Marek 
Matias.

Poslanec: Rekonštrukcia 
je nutná
Poslanec Jozef Babják hovorí, že 
je to šanca ako zrekonštruovať 
mestské tepelné rozvody. „Je tu 
možnosť za cudzie peniaze re-
konštruovať rozvody. Ak sa bude 
mesto k tomu stavať tak, že nie, 
tak samozrejme, že tie peniaze tu 
neprídu a rozvody sa nezrekon-
štruujú. Hovorím o nutnosti ich 
rekonštrukcie,“ povedal poslanec. 
Babják dodal, že po modernizácií 

rozvodov by mohla byť cena tepla 
v Humennom nižšia. Poslanky-
ňa Mária Cehelská vníma zámer 
energetickej spoločnosti pozitívne. 
„Mesto má zo zákona povinnosť 
zhodnocovať majetok, schválili 
sme to aj v programe hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja mesta 
- výstavbu, rekonštrukciu a mo-
dernizáciu rozvodov tepla. Dnes, 
keď máme možnosť, vyzývam vás 
na to, že dnes je tu možnosť dostať 
6 miliónov eur do rekonštrukcie 
a modernizácie rozvodov z cudzích 
zdrojov. Takže už konečne začni-
me pozerať na tých občanov, aby 
oni vôbec mohli tu žiadosť dať, oni 
potrebujú mať predlženú platnosť 
nájomnej zmluvy bez toho to nej-
de. Navrhujem, aby sa hlasovalo 
o alternatíve jeden, že je tam fi-
nančná spoluúčasť mesta vo výške 
15 percent, to je zhruba toľko, koľ-
ko sa už vybralo na nájme za ten-
to prenájom a zároveň predlženie 
platnosti nájomnej zmluvy do roku 
2025, čiže na päť rokov,“ vysvetli-
la Cehelská. Poslanec Michal Ba-
bin uviedol, že poslanci dostali na 
stôl zámer, ktorý prináša riešenie. 
„Sedem rokov tu každý hovorí ako 
to s teplom v tomto meste má byť. 
Je drahé, súhlasím, je poruchové, 
súhlasím. Za sedem rokov nikto 
nepovedal, čo po roku 2020 bude. 
Doteraz to nikto nepovedal. Či tu 
budú plynové kotolne, či nejaké 
kotolne na drevoštiepku. Po sied-
mych rokoch prišiel materiál, ktorý 
konkrétne rozpráva, čo chce a ako 
máme toto teplo v tomto meste rie-
šiť,“ upozornil poslanec Babin.

Mesto: Zámer nestačí
Vedúci odboru MR, CR a fondov 
EÚ Mestského úradu v Humen-
nom Miroslav Turčan na rokovaní 
mestského zastupiteľstva informo-
val, že predložený zámer spoloč-
nosti HES na schválenie nestačí. 
Turčan spresnil, že do termínu po-
dania žiadosti musí žiadateľ podať 

kompletný vypracovaný projekt 
so všetkými povoleniami, vrátane 
stavebného povolenia, posúde-
nia vplyvov na životné prostredie 
a ďalšie potvrdenia. Turčan dodal, 
že nestačí len projektový zámer, 
ale spoločnosť musí predložiť celú 
žiadosť. Dodal, že pri tejto výzve 
zatiaľ nefunguje dvojkolový pro-
ces, v ktorom by v prvom kole po-
stačovalo len predloženie zámeru. 
„V tomto štádiu nie, zatiaľ. Treba 
mať kompletnú projektovú doku-
mentáciu, posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie, a tak ďalej, 
je tam ix príloh, ktoré musí žiada-
teľ Bohužiaľ deklaro-
vať,“ povedal Turčan. 
Konatelia spoločnosti 
HES s.r.o. v liste infor-
movali, že ak mestské 
zastupiteľstvo odobrí 
predložený zámer a vy-
tvorí podmienky pre 
jeho realizáciu, dohod-
nú si konzultáciu so 
Slovenskou inovačnou 
a energetickou agen-
túrou ku konkrétnemu 
projektovému zámeru. 
„Až následne prikro-
číme k projekčnému 
zabezpečeniu a ďalším 
aktivitám spojeným 
s vyhotovením žiadosti 
o nenávratný finančný 

príspevok. Prečo sme zvolili ten-
to postup ? Aby sme nevyhodili 
množstvo času, energie a peňazí 
na vyhotovenie projektov na in-
vestície, o ktoré nebude mať mesto 
záujem,“ informovali konatelia 
HES s.r.o..  Poslanec Babin na-
pokon navrhol kvôli vzniknutým 
rozporom tento bod z rokovania 
stiahnuť. Poslanci jeho návrh od-
súhlasili. Babin však očakáva, že 
sa ním budú zaberať na niektorom 
z nasledujúcich zastupiteľstiev. 
„Stiahnime tento bod a pripravme 
sa na neho poriadne a potom ho 
prerokujme,“ uzavrel poslanec.

pokračovanie zo strany 1

HES chce získať  z eurofondov dotáciu a investovať do rekonštrukcie potrubí milióny eur

Zámerom spoločnosti sa zaoberali poslanci na poslednom rokovaní mestského 
zastupiteľstva.  | FOTO: MILAN POTOCKÝ

Mestské tepelné rozvody sú zastarané. HES s.r.o. má 
záujem na ich rekonštrukciu a modernizáciu získať 
z eurofondov 6 miliónov eur. | FOTO:  HES
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Monika Harvanová, Humenné 

Cech predajcov a autoservisov ako organi-
zátor súťaže pod záštitou Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR pripravil aj 
v roku 2017 už v poradí 18. ročník súťaže Au-
toopravár Junior 2017. Hlavným poslaním 
súťaže je propagácia autoopravárenského 
remesla a zvyšovanie povedomia verejnos-
ti o dôležitosti kvalitného vzdelávania a v 
neposlednom rade propagácia uplatnenia 
absolventov. Súťaž sa konala v troch kategó-
riách, a to autoopravár junior - mechanik 
a elektrikár, karosár a lakovník. Je určená 
pre mladých autoopravárov, kde súťažia-
ci prezentovali svoje kvality v teoretickej, 
poznávacej, ako i praktickej časti, a tak sa 
postupne prebojovávali od školského kola 
cez oblastné až do celoštátneho finálového 
kola. Súťaž začala školskými kolami, ktoré 

prebiehali modernou formou on-line testov 
v teoretickej a poznávacej časti. Tento rok 
súťažilo zo 49 stredných odborných škôl 891 
žiakov. Najlepší žiaci zo školského kola - Ri-
chard Venger a Ľuboš Gabriš  postúpili do 
oblastného kola, ktoré sa konalo v Košiciach 
20. marca 2017. Našu školu reprezentovali 
mimoriadne úspešne, keďže získali prvé dve 
miesta: Ľuboš Gabriš  1. miesto  a Richard 
Venger obsadil 2. miesto. Svojím vynikajú-
cim umiestnením sa prebojovali do celoslo-
venského finále, ktoré sa uskutočnilo 26. – 
27. apríla v priestoroch Školiaceho strediska 
Škoda v Nitre. Na obdivuhodnom prvom 
mieste sa umiestnil Ľuboš Gabriš a v  poradí 
druhý skončil Richard Venger.

Študentov ocenili na 
Autosalóne v Bratislave  

Očakávané vyhlasovanie výsledkov súťaže 
a víťazov sa uskutočnilo 27. apríla 2017 po-
čas Autosalónu v priestoroch EXPOCLUB 
Incheba v Bratislave. Obsadením 1. miesta 
získal žiak Ľuboš Gabriš putovný pohár mi-
nistra školstva, diplom a poukaz na 3-dňo-
vé školenie v školiacom stredisku Bosch v 
Prahe. Škola získala poukaz za prvé miesto 
v hodnote 1452 € a za druhé miesto v hodno-
te 935 € na nákup automobilovej techniky  
BOSCH.
Opäť sa nám potvrdilo, že príprava, zod-
povedný prístup a motivácia sú pre úspech 
dôležité. Sme presvedčení, že žiaci tento 
úspech zúročia aj vo svojom ďalšom pro-
fesionálnom živote. Študenti z  odboru 
autoopravár-mechanik z SOŠ na Mierovej 
ulici v Humennom sa na súťaž úspešne 
pripravovali pod odborným vedením uči-
teľa odborných predmetov Ing. Jaroslava 

Beňatinského. Poďakovanie patrí všetkým 
zúčastneným a majiteľom autoservisov - Ľu-
bošovi Hirjakovi a Vladimírovi Sklenčárovi.

mpo, Trebišov, FOTO: TK 

Tento projekt spustili minulý týždeň aj 
v trebišovskej nemocnici. Jeho hlavným 
cieľom je spríjemniť dospelým a detským 
pacientom chvíle strávené v nemocničnom 
zariadení, prinášať pozitívnu atmosféru do 
oddelení a do pacientskych izieb. Takmer 
40 externých zaškolených dobrovoľníkov 
nezištne venuje časť svojho voľného času v 
prospech pacientov. Celý priebeh návštevy 
dobrovoľníkov je prispôsobený predstavám 
a zdravotnému stavu pacientov. Môže ísť o 
tichú prítomnosť, rozhovor, vypočutie, čí-
tanie knihy, hranie spoločenskej hry alebo 
o vedenie tvorivých dielní. Táto spolupráca 
s dobrovoľníkmi je súčasťou väčšej podpo-
ry pohody pacienta a nadstavbou odbornej 
profesionálnej starostlivosti v celej sieti 
Svet zdravia. Speváčka Katarína Knechtová, 
ktorá je od začiatku hlavnou ambasádor-
kou projektu, pri tejto príležitosti venovala 
dobrovoľníkom svoju pieseň Motýľ Hlavo-

lam. Prvé dobrovoľnícke centrá Krajšieho 
dňa sa otvorili v nemocniciach Svet zdravia 
Humenné a Banská Štiavnica v novembri 
2016. Za ten čas nemocnice vrátane pilot-
nej prevádzky v Trebišove zaznamenali 66 
aktívnych dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 
693 hodín, na jedného je to 10,5 hodiny. 
Počet pacientov, ktorým sa dobrovoľníci 
venovali individuálne alebo skupinovo, stú-
pol na 759. Odporúčaný vek dobrovoľníka 
je 17 rokov. Musí mať dobrý zdravotný stav, 
správnu dávku sebareflexie, empatie a tr-
pezlivosti, pozitívne naladený a ochotný as-
poň jedenkrát do týždňa navštíviť pacientov 
nemocnici na jednu až dve hodiny.

Autorka projektu: Je to služba 
chorým
„Projekt dobrovoľníctva je súčasťou väčšej 
podpory pohody pacienta a nadstavbou 
odbornej profesionálnej starostlivosti v ne-
mocniciach Sveta zdravia. Dobrovoľnícka 
činnosť je súčasťou prosociálneho správania 

a výrazom súcitu s inými ľuďmi. Je to prejav 
altruizmu, cítenia a myslenia pre iných ľudí. 
Rozhodnúť sa pre službu chorým deťom a 
dospelým v akomkoľvek smere je hodné ne-
smiernej úcty a obdivu. Veľmi si želáme, aby 
mali naši pacienti v nemocniciach s dobro-
voľníkmi krajší deň,“ zdôraznila Tatiana 
Kosťová, autorka a garantka projektu Dob-
rovoľnícke centrá Krajší deň v sieti nemoc-
níc Svet zdravia. Veľmi dôležité je komuni-

kovať s chorými ľuďmi pozitívne a s orien-
táciou na zdravé veci, na pekné spomienky 
z ich života a sprostredkovať im dianie z ich 
mikroregiónu. „Každý dobrovoľník sa môže 
so svojím vybraným pacientom podeliť o 
svoje koníčky a pomôcť vyplniť čas človeku 
v náročnej životnej situácii, akou hospita-
lizácia, prirodzene, je,“ dodal hovorca Svet 
zdravia, a. s., Tomáš Kráľ.

Sieť  nemocníc Svet zdravia predstavila projekt nových dobrovoľníckych centier Krajší deň v prvých nemocniciach v Humennom 
a v Banskej Štiavnici ešte v novembri minulého roka. Stovkám pacientov už pomáha 66 dobrovoľníkov.

Žiaci Strednej odbornej školy (SOŠ) na Mierovej ulici v Humennom opäť zabodovali. Najnovší úspech dosiahli žiaci tretieho 
ročníka z odboru autoopravár – mechanik. 

Najúspešnejší autoopravári na Slovensku sú zo SOŠ Humenné

Dobrovoľníci z Krajšieho dňa už pomohli vyše 700 pacientom

Najúspešnejší autoopravári, zľava 
Ľuboš Gabriš (1. miesto), v strede Ing. 
Jaroslav Beňatinský - učiteľ odborných 
predmetov, vpravo Richard Venger (2. 
miesto) | FOTO: SOŠ
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mpo, Humenné

Začiatkom uplynulého týždňa oznámil 
osobne 66-ročný Ján  na Obvodnom od-
delení Policajného zboru v Humennom 
nález neznámej munície. Ako viedol tento 

Humenčan, počas upratovania  rodičov-
ského domu  v obci Kolonica našiel v pod-
kroví dve rozbušky v tvare kvádra, boli 
obalené voskovým papierom. Na miesto 
boli okamžite vyslané potrebné policajné 
zložky, miesto bolo riadne zabezpečené, 

vec bola zadokumentovaná a privolaný 
krajský pyrotechnik muníciu prevzal k jej 
zneškodneniu. K nálezu munície došlo 
2. mája aj medzi obcami v obci Kružlová 
a Nižná Pisaná. Na linku 158 o tom infor-
moval 65-ročný Pavol. Aj v tomto prípade 

išlo o muníciu pochádzajúcu z obdobia 
II. svetovej vojny. Pyrotechnik na mieste 
zaistil jednu protipechotnú šrapnelovú 
mínu a dva delostrelecké granáty. Infor-
movala prešovská krajská policajná ho-
vorkyňa Jana Migaľová.

rz, Zemplínske Hámre

Podujatie príhovorom otvoril starosta 
obce Rastislav Zaremba pred Obecným 
úradom, kde bol za spevu detského 
speváckeho súboru ozdobený „máj“. Za 
pomoci dobrovoľníkov z Dobrovoľného 
hasičského zboru obce sme ho spoločne 
postavili. Účastníci sa potom za spevu 
a sprievodnej harmoniky presunuli k 
obecnému múzeu, kde bol prichystaný 
bohatý kultúrny program. Vystúpili v 
ňom deti zo Základnej školy s Materskou 
školou Zemplínske Hámre a speváčky 
detského speváckeho súboru Hámorča-
tá, ženský spevácky súbor Hámorčanka 
a hlavným bodom programu bolo vystú-
penie ľudovo-zábavnej skupiny Bravo z 
Novej Ľubovne. Na svoje si prišli starí 

aj mladí. Deti mali možnosť povoziť sa 
na vyzdobenom dobovom koči a starší 
si mohli pochutnať na guláši a inom ob-
čerstvení. Počas podujatia bola v múzeu 
slávnostne otvorené aj výstava Tajomné 
vlčie hory. Táto výstava prostredníctvom 
pozoruhodných fotografií prezentuje 
život divokých zvierat v horách Východ-
ných Karpát na rozhraní Slovenska, Poľ-
ska a Ukrajiny. Unikátne zábery, ktorých 
autorom je znalec divočiny a fotograf 
prírody Kamil Soóš, budú v obecnom 
múzeu vystavené počas celej letnej turis-
tickej sezóny. Pre všetkých návštevníkov 
múzea bude výstava otvorená vždy v čase 
otváracích hodín. Veríme, že počas letnej 
sezóny ju príde obdivovať ešte mnoho 
turistov a nadšencov prírody z blízkeho 
i ďalekého okolia.

Zdroj: Pavol Dráb, Randal Group Production

Po vrelo prijatej pesničke Everyone 
Knows tentokrát vizuál dostáva aj druhá 
skladba Flash of Death. Košická kapela 
novým videoklipom potvrdí, že bolo na-
čase vyjsť s niečím silným. Ústrednými 
témami textov sú výpovede o utrpení 
sveta, problémoch, ťažobách v nás, poli-
tike a vojnách. „Flash of Death má vyjad-
riť pohľad a pocity tých, ktorí prichádzali 
bojovať do najväčšej apokalypsy, aká na 
tejto zemi bola, do 2. svetovej vojny. Nič 

monštruóznejšie človek nestvoril a nik-
dy nezomrelo toľko ľudí. Po nej už svet 
nebol nikdy taký ako predtým. Poznačila 
nespočetne veľa osudov a vytvorila ne-
spočetných hrdinov,“ hovorí o myšlienke 
textu jej autor Marko. Meredith je na 
scéne už viac ako 6 rokov. Za ten čas si 
hudobníci vybudovali reputáciu výbor-
nej metalcorovej, koncertnej kapely ako 
support známym hviezdam – Trivium, 
Stratovarius,... Svojou hudbou reagujú 
na spoločenské dianie vo svete a priná-
šajú silné odkazy nielen vo forme textov, 

ale aj ráznych postojov a činov k minu-
losti. V tomto smere nesie tvár videokli-
pu Flash of Death silnú myšlienku z bo-
jísk 2. svetovej vojny. Videoklip odpre-
miérovali 8. mája, v Deň víťazstva nad 
fašizmom, a uctili si ním všetkých pad-
lých hrdinov. „V tomto prípade sa idea 
zameriava na osudy hrdinov, ktorí to 
šťastie nemali a konca vojny sa nedožili, 

vykonali veľké skutky nezištne s veľkou 
obetou a dokázali v ťažkých situáciách 
prejaviť veľkosť ľudského srdca,“ s úctou 
dopĺňa frontman kapely Rob: „Veľakrát 
kráčali do boja s nadšením, hrdosťou 
a presvedčením, rýchlo pochopili, o čom 
to v skutočnosti bolo, preto nesmieme 
nikdy zabudnúť!“Foto: archív Meredith

Humenčan našiel v podkroví domu dve rozbušky

V Zemplínskych Hámroch postavili máj 
a v múzeu otvorili turistickú sezónu

Skupina MEREDITH si novou skladbou uctila hrdinov 2. svetovej vojny

 KRIMI / SPRAVODAJSTVO

Prvého mája sa v obci Zemplínske Hámre uskutočnilo slávnostné 
„Stavanie mája“. Kultúrne podujatie bolo spojené s otvorením 
letnej turistickej sezóny v obecnom múzeu.

Meredith sa po úspešnom EP albume Blood Diamond Scars a vydaní lyric videa k skladbe Everyone Knows opäť pripomína s novým videoklipom.

jediným 
inzerátom 

oslovíte viac ako 
20 000  čitateľov

naše noviny
váš úspech

prosperujte s nami

redakcia@humenskyexpres.sk
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Daša Jeleňová, Prešov

Prešovský samosprávny kraj už viac 
ako dva roky intenzívne podporu-
je znižovanie energetickej nároč-
nosti verejných budov a pomáha 
strategickým investíciám v tejto 
oblasti. Cez implementačnú jed-
notku ELENA - Európsku lokálnu 
energetickú asistenciu plánuje do 
konca roka 2017 vygenerovať pro-
jekty za minimálne 22 miliónov eur. 
Technickú pomoc ELENA realizuje 
Prešovský samosprávny kraj spolu 
so 14-timi samosprávami od kon-
ca roku 2014, keď bola podpísaná 
zmluva s Európskou investičnou 
bankou. PSK je pritom v rámci 
Slovenska jediným krajom, kde sa 
tento investičný program realizuje.  

„Technická asistencia je významnou 
pomocou rozvoja regiónu a samo-
správ, keďže jej prioritným cieľom 
je úspora energií, zníženie emisií 
CO2 a progresívnejšie využitie ob-
noviteľných zdrojov energie. Naša 

pomoc spočíva vo vypracovávaní 
technických štúdií, energetických 
auditov a podkladov na žiadosti 
o financie. Poskytujeme aj súčin-
nosť pri administratívnych úkonoch 
a v procese verejného obstarávania, 
“ uviedol vedúci implementačnej 
jednotky PSK Rudolf Pojezdala. Na 
financovanie zámerov žiadatelia vy-
užívajú najmä európske strategické 
a investičné fondy, rovnako aj úve-
rové zdroje z Európskej investičnej 
banky, štátne rozpočty, ale aj tzv. 
EPC projekty s partnerstvom sú-
kromných podnikov. Ako doplnil 
vedúci odboru, doteraz preinvesto-
vaná suma na investičné projekty 
na zníženie energetickej náročnos-
ti v kraji dosiahla výšku 18,5 mil. 
eur. „Do veľkej miery sme prispeli 
k rekonštrukciám a modernizáciám 
škôl a zariadení sociálnych služieb, 
stredísk údržby ciest a rovnako aj 
verejného osvetlenia. Len v tejto ob-
lasti sa podarilo preinvestovať viac 
ako 4 milióny eur, čím sa  pomohlo 
dosiahnuť energetickú úsporu 1 104 

MWh a zníženie emisií CO2 o 280 
ton,“ priblížil R. Pojezdala. 
 
Najnovšou aktivitou implementač-
nej jednotky ELENA je technická 
pomoc pre investície financované 
z úverových zdrojov poskytnutých 
Európskou investičnou bankou. 
Vyčlenené finančné prostriedky vo 
výške 4,8 mil. eur majú ísť do zníže-
nia energetickej náročnosti 23 ob-
jektov. Modernizovať sa budú školy, 
budovy Správy a údržby ciest PSK, 
domovy sociálnych služieb a kul-
túrnych inštitúcií na území celého 
kraja. Medzi najväčšie investície 
s objemom nad 250 tisíc eur patria 
napríklad rekonštrukcie zariadení 
sociálnych služieb v Starej Ľubov-
ni, Giraltovciach, Tovarnom a vo 
Svidníku, administratívnej budovy 
Divadla Jonáša Záborského v Pre-
šove a Strednej odbornej školy, 
Garbiarska v Kežmarku. „Identi-
fikovali sme potreby jednotlivých 
objektov. Všeobecne sa dá povedať, 
že ideme do zateplenia obvodových 

a strešných plášťov, odstránenia 
systémových porúch na objektoch, 
rekonštrukcií kotolní a rozvodov. 
Momentálne sme v štádiu príprav 
jednotlivých investícií, no predpo-
kladáme, že s modernizáciou bu-
dov sa začne najneskôr v auguste 
tohto roka,“ dodal R. Pojezdala.  

Znižovanie energetickej náročnosti 
verejných budov bude v Prešov-
skom kraji pokračovať. V tomto 
roku v rámci operačného programu 
Kvalita životného prostredia odbor 
ELENA predložil ďalšie projek-
ty za takmer 10 miliónov eur. Do 
konca roka 2017 by mali byť podľa 
očakávaní realizované alebo aspoň 
vyhlásené verejné obstarávania na 
konkrétne práce v minimálnej výš-
ke zhruba 22 miliónov eur. Medzi 
plánované investície kraja v regióne 
je zaradené aj Zariadenie sociál-
nych služieb Dotyk Medzilaborce, 
Stredná priemyselná škola v Snine 
a Gymnázium arm. gen. Ludvíka 
Svobodu v Humennom.

mpo, Snina, FOTO: SNP

Zraneného orla našiel koncom aprí-
la v katastri obce Dlhé nad Cirochou 
pán Kohút, ktorý to následne ozná-
mil na Správu NP Poloniny. Kraji-
nárka Martina Vlasáková zo Štátnej 
ochrany prírody SR - Správa Národ-
ného parku Poloniny informovala, 
že po veterinárnom ošetrení a na-
vrhnutej liečbe MVDr. Juškom bola 
jeho rehabilitácia úspešná. „Dňa 3. 
mája bol orol okrúžkovaný a vypus-
tený do voľnej prírody.“ Vlasáková 
spresnila, že orol krikľavý (Aquila 
pomarina) bol pôvodne zaradený 
do kategórie druhov „SPEC 3“ teda 

druhy, ktorých globálne populácie 
nie sú koncentrované v Európe, 
ale majú tam nepriaznivý stav za-
chovania. Podľa údajov o poklese 
populácie v ďalšom desaťročí bol 
orol krikľavý prekategorizovaný do 
kategórie „SPEC 2“, t.j. medzi ustu-
pujúce druhy, ktorých hniezdne 
populácie sú koncentrované v Eu-
rópe a ich stav zachovania v Euró-
pe je nepriaznivý. Orol krikľavý je 
v Červenom zozname vtákov sveta 
a je zaradený do kategórie menej 
dotknutý a v Červenom zozna-
me vtákov Slovenska je zahrnutý 
medzi takmer ohrozené druhy. V 
roku 2014 sa hniezdny areál orla 

krikľavého na Slovensku 
rozprestieral na ploche pri-
bližne 28-tisíc km2. Počet-
nosť hniezdnej populácie 
sa odhaduje na 800 párov. 
Vlasáková vysvetlila, že v 
Chovnej stanici pri Správe 
Národného parku Poloniny 
pomáhajú nielen orlom, ale 
aj ďalším zraneným zviera-
tám. „Chcela by som týmto 
dať verejnosti vedieť, že keď 
nájdu v prírode hendikepo-
vaného živočícha, môžu ta-
kýto údaj oznámiť na Sprá-
vu NP Poloniny,“ potvrdila 
Martina Vlasáková.

Kraj investuje do budovy gymnázia v Humennom

Vzácneho orla ošetrili a vypustili do voľnej prírody

Prešovský samosprávny kraj pomáha znižovať energetickú náročnosť budov. Medzi plánované investície je zaradené aj Gymnázium arm. 
gen. Ludvíka Svobodu v Humennom.

Rehabilitácia orla krikľavého v Chovnej stanici pri Správe Národného parku Poloniny sa skončila úspešne. Vzácneho dravca 
uplynulý týždeň vypustili do voľnej prírody.
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Múzeum A. Warhola začne letnú sezónu inauguráciou unikátnych diel
mpo, tasr, Medzilaborce

Múzeum moderného umenia Andyho 
Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach 
začalo letnú sezónu inauguráciou unikát-
nych diel. Súčasťou akcie, ktorá sa usku-
točnila 1. mája, boli aj sprievodné aktivity 
určené pre verejnosť. TASR informovala 
lektorka múzea Jarmila Suchá. Návštev-
níkov čakal lektorský výklad v expozíciách 
múzea, v jeho ateliéri si mohli zhotoviť 
obrázok v pop-artovom štýle. Popoludní 
vystúpila hudobná formácia Fest classic 

rock band. Uskutočnila sa aj inaugurácia 
unikátnych diel Andyho Warhola a Keitha 
Haringa. Bodkou za celodenným progra-
mom bola večerná videoprojekcia pred 
budovou múzea. Letná sezóna v múzeu 
prináša aj nové otváracie hodiny. „Ďalej 
vstupné so zľavami pre rodiny a organi-
zované skupiny, expozície sme doplnili 
QR-kódmi a pripravili sme aj iné zaujíma-
vé zmeny pre návštevníkov,“ uzavrela Su-
chá. Múzeum moderného umenia Andyho 
Warhola vzniklo v Medzilaborciach na po-
česť umelca pred 25 rokmi. Je historicky 

prvé svojho druhu 
na svete a doteraz je-
diné v Európe. V stá-
lej expozícii o pôvo-
de kráľa pop-artu sú 
prezentované jeho 
podobizne z detstva, 
jediný exemplár 
platne s nahrávkou 
spevu jeho matky 
Júlie, ale aj košieľka, 
v ktorej ho krstili, 
a iné.

Milan Potocký, Osadné

Krádež, ku ktorej došlo pred pár dňami 
v obci Osadné v okrese Snina, pobúrila 
obyvateľov dediny. Dvojica páchateľov 
vykradla kryptu vojakov z I. svetovej voj-
ny, ktorá je pietnym hrobovým miestom a 
ročne ju navštevujú tisíce turistov. „Je otvo-
rená nonstop, takže ktokoľvek a kedykoľ-
vek môže prísť vzdať úctu tu pochovaným 
1025 vojakom a zároveň si vypočuť všetko 
zaujímavé o Osadnom z elektronického 
audiosprievodcu v piatich jazykoch. Ako 
suvenír si môžu naši návštevníci v krypte 
kúpiť rôzne predmety: magnetky, prívesky, 
perá, hrnčeky, CD, DVD a ďalšie. Chodia tu, 
žiaľ, aj ľudia bez úcty k miestu posledného 
odpočinku človeka, ktorí sa dokážu znížiť 
až ku krádeži ľudskej lebky,“ uviedol pra-
voslávny kňaz Peter Soroka. Zdôraznil, že 
páchatelia si vôbec neuvedomujú, že krypta 
nie je výstavkou napodobenín ľudských po-
zostatkov, ale že tu pochovaní vojaci kedysi 
skutočne žili, mali svoje rodiny, osudy a po-
ložili životy ďaleko za hranicami svojej vlas-
ti. „Ich pozostalí sa nikdy nedozvedeli, kde 
našli pokoj ich synovia, manželia či otcovia. 
Je teda vrcholne nemorálne narúšať pokoj 
týchto ľudí, ktorí si v živote dosť vytrpeli 
a ešte aj po smrti niekto manipuluje s ich 
kosťami,“ ozrejmil Soroka. 

Lebku našli na chladničke medzi 
fľašami alkoholu

Kňaz dodal, že 10. apríla podali oznámenie 
na polícii o krádeži jednej z lebiek. „Išlo 
dokonca o výnimočnú lebku s priestrelom 
na čele, ktorých máme v hrobe iba niekoľ-
ko. Hneď na druhý deň, 11. apríla 2017, nás 
kontaktovali príslušníci kriminálnej polície 
s prekvapujúcou informáciou, že našu lebku 
našli. Pravdupovediac, sme zostali prekva-
pení, lebo ani vo sne by nám nenapadlo, že 
by sa lebka ešte mohla nájsť. Ešte v ten deň 
poobede nám ju oficiálne odovzdali a my 
sme ju vrátili na jej miesto,“ informoval 
správca krypty. Lebku z krypty ukradli traja 
mladí ľudia, ktorí ju navštívili v nočných 
hodinách ešte pred niekoľkými týždňami. 
„Zdalo sa im, že je v hrobe dosť veľa ľud-
ských hláv, a určite si nikto nevšimne, ak 
by si jednu vzali ako suvenír. Šiltovkou pre-
to zakryli kameru a lebku z hrobu ukradli. 
Aj keď to znie morbídne a zvrhlo, to, čo sa 
s lebkou dialo ďalej, bolo ešte zvrhlejšie,“ 
opísal udalosti pobúrený kňaz. Doplnil, že 
uvedomelí a slušní ľudia, ktorí polícii ozná-
mili, že v krčme v jednej nemenovanej dedi-
ne neďaleko Humenného sa na chladničke 
medzi fľašami alkoholu nachádza ľudská 
lebka. Polícia ju teda zaistila a vrátila späť do 
hrobu v krypte v Osadnom. Soroka dodal, že 
páchatelia už svoj čin oľutovali. „Oceňujem 
však, že sa nám prišli osobne za svoju neroz-
vážnosť ospravedlniť. Urobiť chybu môže 
každý, ale povedať slovo „prepáč“ je pre nie-
koho veľmi ťažké. Vysoko si vážim ľudí, kto-
rí si dokážu priznať chybu. Preto prijímam 

ich ospravedlnenie 
a som presvedčený, 
že už nič podobné 
v živote neurobia,“ 
dodal Soroka.

Polícia obvini-
la troch mužov
Prešovská krajská 
policajná hovorky-
ňa Jana Migaľová 
informovala, že 
z trestného činu 
hanobenie mŕt-
veho spáchaného 
formou spolupá-
chateľstva obvinila 
polícia 30-ročného 
Jána z obce Ľubiša, 
24-ročného Jozefa 
a 25-ročného Ľubo-
míra - obaja z obce 
Veľopolie. „Muži 
mali spoločne v obci Osadné z krypty nachá-
dzajúcej sa pod oltárnou časťou pravosláv-
neho chrámu vziať ľudskú  lebku aj so spod-
nou čeľusťou. V krypte  sa nachádzali ľudské 
ostatky 1 025 vojakov z I. svetovej vojny. 
Jeden z mužov navrhol, že práve tento ar-
tefakt by sa mu zišiel. Obvinení týmto kona-
ním  svojvoľne odňali z pohrebiska ľudské 
ostatky a s týmito nakladali v rozpore so 
všeobecne záväzným právnym predpisom. 
Obvinení sú stíhaní na slobode, no ak sa im 

vina preukáže, hrozí im trest odňatia slobo-
dy na 6 mesiacov až na 3 roky,“ vysvetlila 
Migaľová. „Nakoniec by sme chceli poprosiť 
všetkých našich návštevníkov, aby si uvedo-
movali posvätnosť krypty a mali úctu k po-
chovaným ľuďom v nej. Prv než zomreli, to 
boli tiež živé bytosti ako my všetci a nikomu 
z nás by sa určite nepáčilo, keby sa po našej 
smrti manipulovalo s našimi pozostatkami. 
Kosti patria do hrobu, a nie do výkladnej 
skrine,“ uzavrel kňaz. 

Z krypty v Osadnom ukradli lebku. Vystavili ju medzi fľašami alkoholu
Išlo o výnimočnú lebku s priestrelom na čele, ktorých majú v hrobe iba niekoľko. Prípad pobúril kňaza aj obyvateľov obce.

V Múzeu moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach 
pripravili pre návštevníkov zaujímavé zmeny.  | FOTO: MILAN 
POTOCKÝ

Kryptu vojakov z I. svetovej vojny, ktorá je pietnym hrobovým 
miestom, navštívia ročne tisíce turistov.  | FOTO: ARCHÍV PS

Je tu pochovaných 1025 vojakov. Trojica páchateľov ukradla lebku 
s priestrelom na čele.  | FOTO: ARCHÍV PS
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mpo, Slovensko

Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky otvára dvojročné poma-
turitné  štúdium v odbore bezpeč-
nostná služby – základná policajná 
príprava s možnosťou nástupu už 
od 18 rokov. Štúdium je zamerané 
najmä pre absolventov stredných 
odborných škôl, ktorí nepokračujú 
v štúdiu na vysokej škole. „Práve 
táto skupina mladých po zvýšení 
vekovej hranice prijatia od 21 rokov 
nemá možnosť vstúpiť do služieb 
polície. Potrebovali sme však získať 
zrelších a stabilnejších uchádzačov 
a predísť často sa vyskytujúcej fluk-
tuácii mladých policajtov. Pomatu-
ritným štúdiom vytvárame priestor 
na ich dôkladnejšiu prípravu a pro-
fesionálne formovanie. Dlhodobo 
sa obsadenosť u polícii pohybuje  
okolo 92 %, pretože splniť kritériá 
na prijatie do policajných služieb 
je náročné. Vzhľadom na charak-
ter policajného povolania nie je 
možné od našich požiadaviek upus-
tiť,“ informovala Silvia Keratová  
z tlačového odboru Ministerstva 
vnútra SR. Doplnila, že uchádzači 
musia byť bezúhonní a spoľahliví, 
mať úplné stredoškolské vzdela-
nie ukončené maturitnou skúškou 
a úspešne absolvovať prijímacie 

skúšky, ktorými preveríme znalosť 
slovenského jazyka, fyzickú  zdat-
nosť, ale i duševnú spôsobilosť.

Bezplatné vzdelanie, uby-
tovanie a stravovanie
Štúdium otvoria od septembra 
2017 na Stredných odborných ško-
lách Policajného zboru v Pezinku 
a v Košiciach. „Poslucháči  získajú  
komplexnú teoretickú a praktickú 
prípravu na jednotlivé služby v po-
lícii s dôrazom na kondičnú prípra-
vu, streľbu, sebaobranu a odborné 
činnosti. Absolvujú základný poli-
cajný výcvik a teoreticko-praktic-
kú prípravu zo 
služieb poriad-
kovej, doprav-
nej, hraničnej 
a cudzineckej 
polície,“ spresni-
la Keratová. Štu-
denti získajú  zá-
klady trestného,  
priestupkového 
a správneho prá-
va. Vo výučbe 
je zahrnutá aj 
psychológia, ko-
munikácia a eti-
ka v policajnej 
práci a odbor-
ný výcvik, ako 

strelecká príprava, sebaobrana, 
kondičná príprava,  ale aj odborné 
prípravy, ako taktická, chemická, 
civilná ochrana, pátracia akcia 
či topografia. Vo voľnom čase môžu 
poslucháči využívať posilňovňu, 
telocvične, strelecký trenažér, kniž-
nično-mediálne centrum. „Študen-
ti nebudú v služobnom pomere, 
ale zámerom ministerstva vnútra 
je zabezpečiť im bezplatné vzdela-
nie a tiež ubytovanie a stravovanie. 
Štúdium je považované za sústav-
nú prípravu na povolanie a rodičia 
majú nárok na prídavok na dieťa. 
Úspešné ukončenie štúdia je vstup-

nou bránou do polície. Po zvládnutí 
prijímacieho konania do policaj-
ných radov môže byť absolvent ih-
neď zaradený  do výkonu služby na 
základných policajných útvaroch. 
Informácie študenti získajú na ško-
lách, kde policajti propagujú túto 
formu štúdia. Všetky podstatné in-
formácie sú aj na Facebooku „staň 
sa policajtom“ a na stránke mi-
nisterstva vnútra. Prihlášku je po-
trebné poslať poštou do 31.07.2017 
vybranú Strednú odbornú školu 
Policajného zboru SOŠ PZ Fajgal-
ská cesta 2, 902 22 Pezinok a SOŠ 
PZ Južná trieda 50, 040 01 Košice. 

Tasr, Snina 

Rekonštrukcia budovy sídla Cen-
tra sociálnych služieb (CSS) Záti-
šie v Snine, na ktorú vlani vyčle-
nil Prešovský samosprávny kraj 
(PSK) 290-tisíc eur, bude podľa 
zmluvy stáť menej. Cena diela 
vrátane DPH predstavuje takmer 
189-tisíc eur. TASR informovala 
hovorkyňa PSK Daša Jeleňová 
s tým, že zákazka je momentálne 
v procese realizácie. Dôvodom 

rekonštrukcie budovy bol veľmi 
zlý technický stav, ktorý nevy-
hovoval súčasným požiadavkám 
a platným technickým normám. 
„Stavebné práce riešia strechu, 
krov, zateplenie, prekrytie terás 
a balkónov, podlahu terás a bal-
kónov, výmenu okien,“ priblížila 
hovorkyňa. Zhotoviteľom stav-
by je prešovská firma Lechstav, 
s. r. o., ktorá vzišla z verejnej 
súťaže. Ako TASR informoval 
riaditeľ CSS Zátišie Ján Šren-

kel, rekonštrukcia objektu si 
nevyžiadala organizačné zmeny 
súvisiace s poskytovaním soci-
álnych služieb pre prijímateľov. 
„Sťahovať sme sa nemuseli, lebo 
rekonštrukcia sa netýkala inte-
riéru budovy,“ uviedol s tým, že 
prevádzka zariadenia nebola na-
rušená. „Prijímatelia sociálnych 
služieb z rehabilitačného stre-
diska, služby včasnej intervencie, 
klienti špecializovaného sociálne-
ho poradenstva a deti krízového 

strediska sa prispôsobili prebie-
hajúcej rekonštrukcii úplne bez-
problémovo a privítali, že budova 
bude pekná nielen zvnútra, ale aj 
zvonku,“ dodal. Rekonštrukciou 
budovy, ktorá bola postavená 
na prelome 50. a 60. rokov mi-
nulého storočia, predpokladajú 
úsporu nákladov na prevádzku 
zariadenia, napr. výdavky na tep-
lo, ale aj zlepšenie kvality života 
prijímateľov sociálnych služieb, 
napr. odstránením bariér.

Štát láka absolventov stredných škôl do radov polície

Rekonštrukcia CSS Zátišie v Snine by mala priniesť úsporu nákladov na prevádzku

Cieľom pilotného projektu je osloviť a pripraviť na službu v polícii mladých ľudí, a to najmä absolventov stredných odborných 
škôl, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole. Študentom poskytnú bezplatné vzdelanie, ubytovanie a stravovanie.
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Trénerskú prácu a výsledky Petra Tomka zo Strážskeho ocenil aj hollywoodsky akčný herec a tréner bojových umení Steven Seagal.

Zástupcovia miest a obcí, ktorí sú oprávnenými prijímateľmi finančných prostriedkov z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), dostali 
množstvo praktických informácií k procesom verejného obstarávania či k implementácii projektov. 

Trénerovi aikida zo Strážskeho sa dostalo obrovskej pocty

Ministerstvo radilo starostom, ako sa pripraviť na čerpanie peňazí z eurofondov

Prírodovedná expozícia Vihorlatského múzea s novými exponátmi

mpo, Strážske, FOTO: ARCHÍV PT

Sympatickému trénerovi aikida Senseio-
vi Petrovi Tomkovi zo Strážskeho bol vo 
Washington D.C., USA, udelený maj-
strovský stupeň 6.Dan Aikida (TMUS) 
a tiež 2.Dan Aiki jitsu (YAGYU RYU) 
Asociáciou Aikido – Aiki jistu – Ju jitsu 
USA a Asociáciou Zen Budhizmus USA. 
„Majstrovský stupeň 6.Dan mi bol ude-
lený 24.2.2017, tento sa udeľuje tak, že 
sa musia zhodnúť traja majstri, ktorí sú 
držiteľmi 7.Danu a vyššie, jedným z nich 
bol aj Steven Seagal. Na slávnostnej ce-
remónii som sa nezúčastnil, nakoľko 

mi to nedovoľoval tzv. zmluvný tréning, 
ktorý som viedol v zahraničí pre zásaho-
vú jednotku ozbrojeného bezpečnostné-
ho zboru,“ uviedol Tomko.

Opäť sa stretne so 
Seagalom 
Tomko potvrdil, že so Seagalom má do-
hodnuté stretnutie. „Skutočne chceme 
určiť podmienky, za ktorých by znova 
navštívil naše Dojo v Strážskom a vie-
dol tu tréning aikida. Ďalším mojím 
učiteľom aikida je pán Christian Tissier 
z Paríža, ktorý ako jediný beloch na Zemi 
je držiteľom 8.Danu Aikida a ku ktoré-

mu sa chodím minimálne dvakrát v roku 
zdokonaľovať,“ uviedol Tomko. Dodal, že 
ďalšou podmienkou pre získanie 6.Danu 
Aikida je doloženie potvrdení o tom, že 
ho cvičíte už 28 rokov. „Vďaka tomu, že 
moja mamka odložila na pamiatku moje 
registrácie z klubov aikida ešte z roku 
1988, 1990 a tak ďalej, mi mohli udeliť 
tento vysoký stupeň,“ uviedol s úsme-
vom Tomko. O ocenení trénera informo-
val aj Management Red Dragon na svojej 
webovej stránke.
„Je to pre nás obrovská česť a rovnako 
obrovská zodpovednosť.  Zároveň to vní-
mame, skutočne skromne a pokorne, ako 

odraz všetkej práce a nasadenia Senseia 
Petra Tomka, za jeho neutíchajúce nad-
šenie a vieru v to, čo robí, že ako profe-
sionálny tréner dokázal so svojím kon-
ceptom praktickej sebaobrany „Aikido 
Red Dragon“ skutočne spojiť stovky ľudí 
na Slovensku i v zahraničí,“ informoval 
Management Red Dragon.

mpo, ts, Bratislava

V uplynulých dňoch sa stretli v Bratisla-
ve so zástupcami Ministerstva vnútra SR, 
ktoré je sprostredkovateľským orgánom 
pre časť OP ĽZ. Podujatie organizoval re-
zort v spolupráci s Úradom podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu. 
Na podujatie prišlo takmer 40 zástupcov 
miest a obcí zazmluvnených projektov 
v rámci výziev zameraných na výstavbu 
a rekonštrukciu materských škôl a ko-
munitných centier. Cieľom stretnutia 
bolo ozrejmiť proces verejného obsta-
rávania, ako aj samotnú implementáciu 

investičných projektov. „Obstarávanie 
je veľmi zložitý proces, ktorý so sebou 
prináša množstvo otáznikov. Práve preto 
sa snažíme byť s prijímateľmi v neustá-
lom telefonickom, písomnom i osobnom 
kontakte a tento proces im uľahčovať,“ 
povedala štátna tajomníčka rezortu 
vnútra Denisa Saková. Komunikácia re-
zortu s prijímateľmi je založená na báze 
partnerstva. Ministerstvo vnútra SR je 
v rámci OP ĽZ sprostredkovateľským 
orgánom pre dve prioritné osi. Táto časť 
operačného programu pokrýva dva zák-
ladné piliere života a fungovania margi-
nalizovaných rómskych komunít. 

K dispozícii je 300 miliónov eur
Na naplnenie cieľov operačného progra-
mu má rezort k dispozícii finančné pro-
striedky vo výške 330 miliónov eur zo 
zdrojov Európskej únie. „Naším hlavným 
cieľom je, aby sa čo najefektívnejšie zrea-
lizovali projekty a prispelo sa tým k zlep-
šeniu situácie marginalizovaných róm-
skych komunít na Slovensku,“ vysvetlila 
generálna riaditeľka sekcie európskych 
programov ministerstva vnútra Adela 
Danišková. V rámci prioritnej osi 6 sú 
aktuálne vyhlásené štyri otvorené výzvy. 
Ide o výzvu zameranú na nakladanie s ko-
munálnym odpadom a na nelegálne sklád-

ky, na výstavbu a rekonštrukciu mater-
ských škôl, na podporu prístupu k pitnej 
vode, ako aj výzvu zameranú na výstavbu 
a rekonštrukciu komunitných centier. 
V tomto roku plánuje Ministerstvo vnút-
ra Slovenskej republiky vyhlásiť v rámci 
tejto prioritnej osi ďalšie dve výzvy. Jed-
na bude opätovne zameraná na výstavbu 
a rekonštrukciu komunitných centier, 
v rámci ktorej môžu o podporu žiadať aj 
mimovládne organizácie. Druhá výzva sa 
zameriava na rast počtu rómskych domác-
ností s prístupom k zlepšeným podmien-
kam bývania, ako aj na podporu progra-
mov bývania. 

Zuzana Andrejčáková, Humenné

Múzeá sú zbierkotvorné inštitúcie, ich 
prírodovedné oddelenia svojou čin-
nosťou zaznamenávajú pestrosť a roz-
manitosť prírody, jej zmeny a vývoj. 
Dokumentovanie biodiverzity, a teda 
stavu našej prírody je jednou z hlavných 
činností pracovníkov prírodovedného 
oddelenia Vihorlatského múzea v Hu-
mennom. Vzhľadom na výrazné a rýchle 
zmeny v našom životnom prostredí je 
potrebné, aby táto dokumentačná čin-

nosť prebiehala kontinuálne. Prírodo-
vedná expozícia Vihorlatského múzea 
v Humennom predstavuje návštevníkom 
charakteristických zástupcov fauny se-
verovýchodného Slovenska, najmä zo 
skupín hmyzu, vtákov a cicavcov. Nado-
búdanie zbierkových predmetov z oblasti 
prírodných vied má svoje špecifiká. Nové 
prírastky do zbierkového fondu pribúda-
jú vlastným zberom, darom alebo kúpou. 
Nákup dermoplastických preparátov, 
ktoré obohacujú prírodovedný zbierko-
vý fond Vihorlatského múzea, podporil 

z verejných zdrojov Fond na podporu 
umenia. Na začiatku aktuálnej múzejnej 
sezóny ide o dermoplastický preparát vy-
dry riečnej. Vydra riečna je cicavec z če-
ľade lasicovitých. Tvarom tela a ďalšími 
znakmi sa dokonale prispôsobila životu 
vo vode. Medzi prstami oboch párov 
končatín má plávacie blany a ušné, a 
nosné otvory si môže pod vodou uzavrieť 
záhybom kože. Ešte začiatkom 20. storo-
čia bola na našom území pomerne hojná. 
Prenasledovanie pre kožušinu a zmena 
prírodných podmienok spôsobili takmer 

úplné vymiznutie vydier z našej prírody. 
Dnes sa vyskytujú v lesnatých a horských 
oblastiach stredného a východného Slo-
venska, kde obývajú tečúce i stojaté 
vody. Pôvodne bola vydra mytologickým 
zvieraťom, v niektorých európskych kul-
túrach bola považovaná za sprievodkyňu 
duší mŕtvych. V modernom ponímaní je 
symbolom radosti, hravosti a delenia sa 
s druhými. Nový exponát si už v týchto 
dňoch môžu pozrieť návštevníci v príro-
dovednej expozícii Vihorlatského múzea 
v Humennom. 
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P R E D A J
 � KLIETKY na chov prepelíc, 

králikov a činčíl / PASCE na líšky 
a kuny / LIAHNE na vajíčka, OD-
CHOVNE pre kuriatka / KRMÍT-
KA a NAPÁJAČKY. Rozvoz (doru-
čenie) v rámci celého Slovenska. 
Viac informácií na: ww.123na-
kup.eu ; tel. 0907 181 800.

HE-R/0077
 � Predám BUKOVÉ ODREZKY. Tel. 

0908 102 786.
HE-R/0001

 � Predaj PALIVOVÉHO DREVA. 
Tel. 0915 900 006.

HE-R/0076

P R Á C A
 � Prijmeme BRIGÁDNIKOV na 

spracovanie palivového dreva. 
Tel. 0915 900 006.

HE-R/0075
 � Prijmem HARISTOV a PRACOV-

NÍKOV NA GÁTER – drevovýroba. Tel. 
0905 256 038.

HE-R/0002

S L U Ž B Y
 � Kompletné REKONŠTRUK-

CIE BYTOV - bytové jadrá, obklady 
a dlažby / sadrokartón / plávajúce 
podlahy / omietky sadrové, jemné, SP 
1 / maľovanie. Dlhoročné skúsenosti, 
prax a ceny práce - naša výhoda. Tel. 
0940 110 680.

HE-R/0073

INFOSERVIS / INZERCIA

www.facebook.com/humenskyexpres

Nájdete nás aj 
na facebooku:

H
E

-R
/0030

V  H U M E N N O M
pon - pia: 16.00 – 20.00 hod. / 

sob – ned: 8.00 – 12.00, 13.00 – 
20.00 hod.

09. 05.  Benu – OC Tesco, 
	 Družstevná	ul.	39
10. 05.  Slnečnica 06, 
	 Ul.	1.	mája	21
11. 05.  Pri kaštieli, 
	 Mierová	ul.	33/1
12.	05.		Don Bosco, 
 Nám.	slobody	52	(za	SLSP)
13. 05.  Dr. Max - Kaufland, 
	 Štefánikova	ul.	50
14. 05.  Avicena, 
	 Nemocničná	ul.	41

POHOTOVOSŤ
V LEKÁRŇACH

Riadková 
inzercia
0911 256 749

redakcia@humenskyexpres.sk

7. 3. 2016Inzercia8
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Inzercia / Spravodajstvo

V predajniach 
ALTHAN  

dostanete tento 
týždeň týždenník 

Slovenský východ 
k nákupu 
ZDARMA

SV-Z/000383
SV-Z/000425

SV-Z/000426

VIDEÁ K VYBRANÝM 
ČLÁNKOM NÁŠHO 

TÝŽDENNÍKA NÁJDETE 
NA NAŠOM YOUTBE 

KANÁLI  SLOVENSKY-
VYCHOD

SV-Z/000418

ŽALÚZIE 
interiérové  
vertikálne

SIETE 
pevné  
 plissé  

 rolovacie
ATYPICKÉ  

ŽALÚZIE a SIETE 
posuvné  

PANELOVÉ STENY
ROLETY 
textilné  

plastové
LAMELOVÉ DVERE

www.facebook.com/olhajozef
tel. 0905 357 433

Laborecká 57,  Humenné
mgr.olha@mail.t-com.sk

Moder EFEKT s.r.o.
Mgr. Jozef Oľha

6. KARNEVAL

Deťúrence z Nižných Ladičkoviec ako akční hrdi-
novia spolu s romantickými princeznami, vílami a 
inými rozprávkovými bytosťami.

KOŠICE / HUMENNÉ. Posled-
ný februárový víkend sa mohli na 
tanečnej súťaži v Košiciach pre-
zentovať aj dievčatá zoskupenia 
Faridáčik, ktoré vedie Adriana 
Kmecová a Lenka Čalfová v Hu-
menskom CVČ Dúha. Naše koč-
ky sa na pódium dostali v druhý 
súťažný deň. Ich africké rytmy na 
súťaži „Pohyb bez bariér“ sa pá-
čili aj hodnotiacej komisii, ktorá 
rozhodla o tom, že trio v zlože-
ní Nicole Šaľa, Sofia Pirochová 
a Lorena Čalfová sa pretancovalo 
vo svojej disciplíne až do finálo-
vého kola Majstrovstiev SR, ktoré 
budú v termíne 30. 4. a 1. 5. tohto 

roku. Dievčatá aj ich mentorky 
určite budú mať aj v tomto prípa-
de tie najvyššie ambície.

text: -MJK-; Ján Šaľa / foto archív: (jš)

HUMENNÉ. Najväčšie zastúpe-
nie mal odbor 14 Tvorba učebných 
pomôcok, didaktické technológie, 
v ktorom bolo 7 prác, v ostatných 
odboroch Stavebníctvo, geodézia, 
kartografia, Zdravotníctvo, farmako-
lógia, Ekonomika a riadenie a Teória 
kultúry, umenie, umelecká, odevná 
tvorba bolo zastúpenie prác menšie – 
celkom 7 prác. 

Víťazné práce
Prvé miesto získali žiaci Michal Čem-
sák a Matúš Buksár z II. DS s prácou 
Učenie hrou. Predmetom práce bol 
návrh šablón troch didaktických hier 
pre drevárske odbory, ktoré sa ale 
dajú využívať aj v iných odboroch. 
Druhé miesto sa rozhodla odborná 
komisia udeliť 2 prácam – Fyzika 
v službách krásy a Šošovky v kozme-
tike, ktoré prezentovali žiačky Sandra 
Dzurková, Kristína Nevolníková, Lu-
cia Cichá a Mária Birbičová z II. C. 
Cieľom prác bolo prispieť k zlepše-
niu predstavivosti o princípe činnosti 
kozmetických elektroprístrojov a po-
ukázať na prepojenie fyziky a odbor-
ného výcviku. 

Na treťom mieste sa umiestnili tiež 
dve práce – IKEA, ktorú vypracovali 
Filip Dutkovský a Denis Burda z II. 
DS, a Život je založený na pozná-
vaní, ktorú riešil Dávid Kopčo z III. 
CS. Cieľom prác bolo vytvoriť plagát 
venovaný zakladateľovi firmy IKEA 
a upozorniť nás na niektoré perličky 
z jeho života. Cieľom druhej práce 
bolo vytvoriť šablóny na poznávanie 
rôznych druhov materiálov, najmä 
s drevárskou tematikou. Odborná 
hodnotiaca komisia pod vedením 
RNDr. Justíny Horníkovej konštato-
vala, že práce boli rôznorodé, nápa-
dité a zaujali prítomných. V závere 
všetkým zúčastneným poďakovala 
za to, že pripravili prezentácie a ob-
hajoby svojich prác na úrovni svo-
jich možností a schopností. Osobitne 
vyzdvihla a ocenila práce žiakov 2. 
ročníka študijného odboru operátor 
drevárskej a nábytkárskej výroby 
a žiačky študijného odboru kozme-
tička a vizážistka, ktoré sa po prvý-
krát zapojili do súťaže, ukázali svoj 
potenciál a sú prísľubom pre ďalšie 
úspešné ročníky SOČ na našej škole. 
Ing. Drahomíra Fedorcová, garant ŠK SOČ

Tanec s názvom „Raks Africa“ vyniesol triu mladučkých talentov z Humenného postup do finálového 
kola slovenských majstrovstiev.

Školská prehliadka prác SOČ, na ktorej žiaci Strednej odbornej 
školy, Mierová 1973/79 v Humennom prezentovali svoje práce, sa 
konala 1. marca 2016 a zúčastnilo sa na nej 18 žiakov študijných 
odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička 
a vizážistka so 14 prácami v 5 súťažných odboroch. 

Africké vlnenie humenských mladých tanečníčok 

Školská prehliadka prác SOČ

Download 200,000+ brand logos in vector format for free
http://www.logoeps.com/

www.facebook.com/
novinyslovenskyvychod

 aj pre páry
 firma zabezpečí ubytovanie 

a dopravu
 poskytujeme aj stravné lístky

informácie dostupné na:
tel. č.:  0948 194 023
e-mail:  renewal.adz@gmail.com

V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
STABILNÁ PRÁCA NA SLOVENSKU

Skupina Faridáčik sa s tancom Raks Africa dostala na najvyššiu priečku.

Úspešní študenti

Určite cenná bola príchuť zlatej medaily.

SV-Z/000427

OKRESNÝ SÚD HUMENNÉ, 
Laborecká 17, 066 34  Humenné, tel. 057 888 3180; fax: 057 888 3191

Predsedníčka Okresného súdu Humenné v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej služ-
be a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva spravod-

livosti SR č. 430/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestna-
neckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom 

vyhlasuje  V Ý B E R
na obsadenie 1 voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii

HLAVNÝ RADCA – VYŠŠÍ SÚDNY ÚRADNÍK 
služobný úrad:        Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné, 
druh štátnej služby:  stála štátna služba, 
odbor štátnej služby:  2.06 – Justícia

Opis činnosti štátnozamestnaneckého miesta: 
 špecializovaná činnosť - spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní 
výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch a iných všeobecne záväzných právnych 
predpisov
Predpoklady na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 1 písm. a) – e) zákona č. 400/2009 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   vek 18 rokov spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu   bezúhonnosť  

 ovládanie štátneho jazyka
Kvalifikačné predpoklady: 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej ško-
ly v SR alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou 
školou

Požiadavky na vykonávanie štátnej služby podľa § 19 ods. 2 zákona o štátnej službe: 
 znalosť jedného z troch cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk

Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami sa nevyžaduje.
Zoznam požadovaných dokladov:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberu s označením jedného z troch cudzích jazykov (anglický, 
nemecký alebo francúzsky jazyk), z ktorého uchádzač vykoná preklad textu
b) výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzde-
laní
d) profesijný štruktúrovaný životopis
e) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu a o tom, že je zdravot-
ne spôsobilý na výkon štátnej služby
f) písomné čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
g) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti vo vysvedčení  
alebo v inom rovnocennom doklade o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a profesijnom štruktúrovanom 
životopise
h) ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť, potvrdenie príslušné-
ho daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých 
daňových povinností
i) písomný súhlas o tom, že Okresný súd Humenné môže spracovávať osobné údaje uchádzača v sú-
vislosti s obsadzovaním voľného štátnozamestnaneckého miesta

Forma a obsah výberu - výber pozostáva z:
 písomnej časti, ktorú tvorí písomný test zo znalostí Ústavy SR a všeobecne záväzných právnych 
predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti súdov
 prekladu textu z cudzieho jazyka
 prípadovej štúdie, ktorá obsahuje obsah možnej, prípadne skutočnosť situácie, ktorej riešenie na-
vrhne uchádzač
 ústnej časti, ktorá pozostáva z prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi ako aj motivá-
cie pre výkon činností na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste a odpovedí na otázky členov 
výberovej komisie

Písomné žiadosti s požadovanými dokladmi je potrebné predložiť 
najneskôr do 24. 3. 2016,  

poštou na adresu: Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 034 Humenné;
elektronicky na e-mailovú adresu: podatelnaOSHN@justice.sk alebo podať osobne v podateľni súdu.

Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu 
aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Na oneskorené podané žiadosti sa neprihliada. 
Výberová komisia preskúma doklady, ktoré uchádzač predložil, a ak zistí nedostatky, ktoré možno 
odstrániť, určí primeranú lehotu na ich odstránenie. Ak na základe predložených kópií dokladov 
nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov a požiadaviek na vykonávanie štátnej služby, 
výberová komisia vyzve uchádzača, aby v lehote, ktorú určí, predložil originál dokladu alebo jeho 
úradne osvedčenú kópiu.
Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky alebo ktorý napriek výzve neodstránil nedo-
statky, predseda výberovej komisie písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti. 
Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady a požiadavky na vykonávanie štátnej služby a ktorý po-
dal písomnú žiadosť o zaradenie do výberu, okresný súd pozve písomnou pozvánkou na výber 
najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením. V pozvánke sa uvedie miesto a čas uskutočnenia 
výberu.                                        JUDr. Jana Kurucová predsedníčka okresného súdu 
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PRANOSTIKA
Dážď na Blaženu (11. 5.) 

prináša súženie, lebo v ňom nič 
dobrého nie je.

Naopak, dážď na Pankráca 
(12. 5.) osožný je poliam, ale 

škodný viniciam.
 

Pred Servácom (13. 5.) niet 
leta, po Servácovi niet mrazu.

Mráz na ľadových svätých 
kvety a stromy spáli.

Gazda netrpezlivo v očakávaní 
je odchodu troch  
„zamrznutých“. 

Chladný máj - pre ovocie raj.
Suchý máj - skúpy rok.

V máji najväčšie rosy sadajú.
Kto sa v máji potí na poli 
a modlí v komore, hladom 

neumrie.
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príbehom	všetkých	zásadných	
okamihov	v	živote	človeka.	O	

sebapoznaní,	láske,	rodičovstve	aj	
striedaní	generácií	hovorí	oscarový	
režisér	Michaël	Dudok	de	Wit	bez	
slov,	iba	pomocou	remeselne	doko-
nalej	animácie.	Magická	snímka,	
zrozumiteľná	naprieč	generáciami	
a	kontinentami,	získala	v	Cannes	
osobitnú	cenu	poroty	v	sekcii	Un	
Certain	Regard,	ku	ktorej	sa	pridali	
aj	cena	Annie	za	najlepší	nezávislý	
animovaný	film	a	desiatky	ďalších	
trofejí	vrátane	nominácie	na	Os-
cara.	Je	prvým	počinom	kultového	
japonského	štúdia	Ghibli	s	európsk-

ou	koprodukciou.	
animovaný (FRA), originálna ver-

zia bez slov – 10. mája o 19.30 hod. 

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA 
O MEČI

(KING ARTHUR: LEGEND OF 
THE SWORD)

Uznávaný	anglický	režisér	a	
scenárista	Guy	Ritchie	prináša	svoj	
originálny	pohľad	na	klasickú	leg-
endu	britskej	mytológie,	o	kráľovi	
Artušovi	a	čarovnom	meči.	Keď	
mladému	Artušovi	(Charlie	Hun-
nam)	zavraždia	otca,	vlády	a	an-
glickej	koruny	sa	ujme	jeho	strýko	

MsKS – DOM KULTÚRY
CHLIEB S MASLOM

Ženy	sa	skrátka	k	mužom	neho-
dia...	Príbeh	troch	mužov	hľada-
júcich	zmysel	partnerských	vzťa-
hov	a	ideálneho	spôsobu	ako	v	nich	
zotrvať.	Obsadenie:	D.	Žiaranová,	
J.	Loj,	B.	Deák,	M.	Mňahončák,	

v	réžii	A.	Lelkovej.	–	vo	štvrtok	11.	
mája	o	19.00	hod.	Vstupné	13	eur.

BALLET MAGNIFICAT!
Márnotratné	putovanie	v	podaní	
amerického	umeleckého	súboru.	
–	v	stredu	17.	mája	o	19.00	hod.	

v	divadelnej	sále	DK.	 
Vstupné	7/6	eur.

 

56. HUMENSKÁ HUDOBNÁ 
JAR

PETER	BREINER	SÓLO:	
Klavírny	koncert	svetoznámeho	

humenského	rodáka	Petra	Breinera,	
v	spolupráci	so	ZUŠ	na	Mierovej	
ul.	–	v	piatok	19.	mája	o	18.00	hod.	

v	divadelnej	sále	DK.	 
Vstupné	5/4	eur.

KAŠTIEĽ – VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM

ŠTÚROV ZVOLEN
31.	ročník	regionálneho	kola	ce-
loslovenskej	postupovej	súťaže	
v	rétorike.	Súťaž	prebieha	v	troch	
kategóriách	žiakov	základných	
a	stredných	škôl	pre	okresy	Hu-
menné,	Snina	a	Medzilaborce.	

Víťazi	postupujú	do	celoslovenskej	
súťaže.	–	v	stredu	10.	mája	od	7.30	

hod.	v	koncertnej	sieni	VM.

VÝTVARNÉ SPEKTRUM
54.	ročník	krajskej	postupovej	

súťaže	a	výstavy	pre	mládež	od	15	
rokov	a	dospelých	(neprofesionálni	
výtvarníci,	občania	Prešovského	
kraja,	jednotlivci	a	členovia	

združení	a	spolkov	amatérskych	
výtvarníkov).	Súťaž	nie	je	žánrovo	
ani	tematický	vymedzená.	Uzávier-
ka	prijímania	prác	je	10.	5.	2017.

LETNÁ SEZÓNA 
Počnúc	nadchádzajúcou	letnou	

sezónou	od	1.	mája	do	31.	októbra	
2017	budú	múzejné	expozície	

počas	týždňa	otvorené	nepretržite,	
vrátane	štátnych	sviatkov.	
Návštevníkom	k	dispozícii	 

• v interiéri humenského zámku: 
pondelok	–	piatok	od	9.00	do	18.00	
hod.,	sobota	-	nedeľa	od	14.00	do	

18.00	hod.	 
• v skanzene:	pondelok	-	nedeľa	od	

9.00	hod.	do	19.	00	hod.

O VEČNEJ TÚŽBE ČLOVEKA...
Komorná	výstava	grafický	diel	(sú-
bor	lyrických	čiernobielych	grafík)	
autora	a	národného	umelca	Oresta	

Dubaya	st.
KINO Fajn

ČERVENÁ KORYTNAČKA
(LE TORTUE ROUGE)

Príbeh	stroskotanca	na	tropickom	
ostrove,	obývanom	korytnačkami	
a	vtákmi,	je	zároveň	univerzálnym	

KULTÚRNE PODUJATIA V HUMENNOM

INFOSERVIS / INZERCIA

VÝCHOD / ZÁPAD SLNKA
ut		 4:51	/	20:01	hod.
str		 4:50	/	20:02	hod.
štvr		 4:49	/	20:04	hod.
pia		 4:47	/	20:05	hod.
sob		 4:46	/	20:06	hod.
ned	 4:44	/	20:08	hod.

KÚPALISKO V HUMENNOM
vnútorný 25-metrový bazén

ut 08.15	–	09.00	hod.
	 13.00	–	16.00	hod.
	 17.30	–	20.00	hod.
str, pia	 13.00	–	16.00	hod.
	 17.30	–	20.00	hod.
štvr	 14.00	–	16.00	hod.
	 17.30	–	20.00	hod.
sob, ned 	09.00	–	20.00	hod.

SAUNA – muži 
ut – sob 12.00	–	19.00	hod.
ned	 10.00	–	19.00	hod.

SAUNA – ženy 
ut – sob 14.00	–	18.00	hod.
ned	 10.00	–	19.00	hod.
www.kupaliskohumenne.sk 

V HUMENNOM
Júlia	Rafajová,	nar.	1928
Anna	Megisová,	nar.	1940
Ladislav	Labun,	nar.	1955
Jaroslav	Štimpák,	nar.	1958

V JALOVEJ
Miroslav	Zubaľ,	nar.	1965

V JASENOVE
Jozef	Marcinčák,	nar.	1940

V PAPÍNE
Jozef	Dufala,	nar.	1940

V SNINE 
Mária	Briľaková,	nar.	1933
Lucia	Sentelíková,	nar.	1980

OPUSTILI 
NÁS

9. 5. ROLAND, ROLANDA
	 (Európsky	deň	opery	/	Deň	 
	 Európy)
10. 5. VIKTÓRIA
 (Svetový	deň	–	pohybom	k	zdraviu)
11. 5. BLAŽENA
12.	5.	PANKRÁC 
	 (Svetový	deň	ošetrovateliek	
	 /	Európsky	deň	minerálov)

13. 5. SERVÁC
	 (Deň	tulipánov	/	Medzinárodný		 	
	 deň	sťahovavých	vtákov	/	svetový		
	 deň	spravodlivého	obchodu)
14. 5. BONIFÁC 
	 –	DEŇ	MATIEK

MENINY 
oslavujú: 

Myšlienka týždňa...

„Charakter je ako strom 
a sláva ako jeho tieň.  

Tieň je to, na čo myslíme, 
strom je však skutočný.“

(ABRAHAM LINCOLN;  
1809-1865 – 16. prezident  

Spojených štátov amerických)

KARPATSKÉ BIENÁLE 
grafiky detí a mládeže

9. ročník medzinárodného projektu 

Vznikol s cieľom popularizácie a podpory grafiky 
ako druhu umenia medzi deťmi a mládežou  v 

krajinách, ktorých spájajú Karpaty,  prostredníctvom  
medzinárodnej súťaže  a výstavy, neskôr aj realizáciou  
viacdňových tvorivých dielní.  Podujatia sa uskutočňujú 

s dvojročnou  periodicitou za účasti partnerov zo 
Slovenska, z Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Rumunska. 
Medzinárodnej súťaže sa môžu zúčastniť deti a mladí 

ľudia vo veku od 6 do 19 rokov.  
Do súťaže sú prijímané iba 

KLASICKÉ GRAFICKÉ TECHNIKY, 

resp. kombinácie týchto techník  
(tlač z výšky, plochy, hĺbky, sieťotlač,  
monotypie alebo alternatívne tlače;  

nie tlače, ktoré vznikli výstupom z počítača).

Uzávierka prijímania súťažných prác  
je do 15. júna 2017.

informácie:  
www.muzeumhumenne.sk

(Jude	Law).	Artuš	príde	o	detstvo	i	
vlastnú	identitu,	až	kým	nenarazí	na	
čarovný	meč	Excalibur.	V	okamihu,	
keď	ho	ako	vyvolený	vytiahne	zo	
skaly,	obráti	sa	mu	život	hore	no-
hami.	Donútený	uznať	svoju	pravú	
identitu	(následník	trónu),	musí	
začať	bojovať	nielen	za	seba...
akčná dráma (USA), slovenské 

titulky – 12. mája o 19.30 hod. v 3D 
verzii, 13. a 14. mája o 19.30 hod.
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(mtgh), -MJK-; Hajdúszoboszló

Štyria chlapci a jedno dievča 
kategórie B z plaveckej družiny 
trénera Mariána Tomahogha Pla-
veckého klubu Chemes Humenné 
si zaplávali na XVII. ročníku pre-
tekov „Árpád kupa“ v Hajdúszo-
boszló u našich južných susedov. 

V	silnej	medzinárodnej	konkurencii	
dlhého	50-m	bazéna	sa	počas	víken-
du	29.	a	30.	apríla	plávali	 len	štyri	
disciplíny	-	200	metrov	voľný	spô-
sob,	znak,	prsia	a	motýlik.	Na	štart	
sa	 registrovalo	 351	 plavcov	 z	 56	
klubov	 Maďarska,	 Ukrajiny,	 Srb-
ska,	Rumunska	a	Slovenska.

Dominik	 Luksaj si	 dokázal	 aj	
v	maďarskej	 bazénovej	 vode	 zlep-
šiť	 osobný	 rekord	v	disciplíne	200	
m	prsia	-	3:07,51	min.	a	ako	jediný	
z	humenskej	pätice	plavcov	stál	na	
stupni	víťazov.	Domov	si	priniesol	
bronzovú	medailu.	Martin	 Ján	Va-
ceľ	zaplával	200	m	prsia	na	štvrtej	
pozícii.	 Zuzka	Pavlíková,	 Timotej	
Leško	a	Michal	Pandoš	sa	umiest-
nili	 v	 druhej	 desiatke	 štartovného	

poľa.	 Určite	 nezanedbateľným	
pozitívom	 výkonov	 týchto	 našich	
plavcov	je,	že	dohromady	si	zapísa-
li	dvadsaťtri	zlepšení	svojich	osob-
ných	rekordov.	

Hajdúszoboszló je najznámejšie 
kúpeľné mesto Veľkej dunajskej kot-
liny na východe maďarskej  krajiny 
v  hajducko-bihárskej  župe.  Jeho 

hlavnou atrak-
ciou  a  ťahákom 
turistov záro-
veň  je  komplex 
kúpalísk,  kde  si 
každý  nájde  to 
svoje  -  Liečeb-
né  kúpele,  Pláž, 
Aquapark a 
Aqua-Palace.

Jediným medailistom u južných susedov bol Domino Luksaj

Pätica humenských plavcov v maďarskom Hajdúszoboszló. | FOTO 
ARCHÍV PKCH

(jpnc), -MJK-; Spišská Nová Ves

Srdce Spiša zahrievali 29. apríla 
najmladší registrovaní plavci vý-
chodu našej krajiny. Zastúpenie 
10-ročných a mladších žiakov 
v rámci Jarných majstrovstiev 
Východoslovenskej oblasti mal 
aj Plavecký klub Chemes z Hu-
menného. Deviati chlapci a šty-
ri dievčatá sa v bazénovej vode 
snažili vyrovnať s konkurenciou 
rovesníkov z Košíc, Prešova, Mi-
chaloviec, Popradu a z usporia-
dateľského klubu Spišskej Novej 
Vsi, to všetko pod trénerským do-
hľadom Jána Pencáka a Luksaja. 

Svoj	 súťažný	 deň	 v	 krátkom	25-m	
bazéne	mal	desaťročný	Matúš	Ada-
mec,	keď	bol	úspešný	vo	všetkých	
disciplínach.	 Ako	 sa	 hovorí	 -	 čo	
štart,	 to	 medaila.	 	 Domov	 si	 pri-
viezol	 tri	 zlaté	 	 –	 50	m	 znak,	 100	
m	znak,	200	m	voľný	spôsob;	a	tri	
strieborné	–	50	m	prsia,	100	m	prsia,	
200	 m	 znak.	 Rastislav	 Fecenko 
si	 postriebril	 znak	 na	 200-m	 dĺž-
ke	a	bronzovú	medailu	 si	 vyplával	
v	polohovke	na	100	metrov	i	v	zna-
ku	na	50	metrov.	Adam	Kulik	 do-
hmatol	 tretím	 najrýchlejším	 časom	
v	kategórii	na	200	m	znak.	Ľ.	Fin-
drík	sa	najlepšie	umiestnil	na	štvr-

tom	pozícii,	J.	Goga	na	piatej	a	M.	
Harvilík	 na	 šiestej,	 všetci	 zhodne	
v	znaku	na	200	metrov.
Deväťročný	Nikolas	Jevič	doplával	
200	 m	 znak	 na	 bronzovej	 pozícii.	
Dvakrát	 skončil	 R.	 Frivaldský	 na	
piatom	mieste	 (100	m	 prsia	 a	 200	
m	znak).	
Kompletnú	sadu	medailí	si	zo	všet-
kých	svojich	štartov	domov	privie-
zol	osemročný	Filip	Luksaj	-	zlato	
za	25	a	50	m	znak,	striebro	za	50	m	
prsia	a	bronz	za	25	m	voľný	spôsob.	
Valerie	 Semotamová	 200	 m	 znak	
a	 Mária	 Balogáčová	 50	 m	 znak	
v	 kategórii	 desaťročných	 zvládli	
bronzovo.	 Tesne	 za	 stupňom	 víťa-
zov,	na	 štvrtom	mieste,	 skončila	P.	

Vasiľková	v	disciplíne	znak	na	200	
metrov.	
Naša	 deväťročná	 Eliška	 Lešková 
stála	na	bronzovom	stupni	víťazov	
za	výkon	v	znaku	na	200	metrov.

Vstupná brána Slovenského raja bola humenským plavcom otvorená dokorán

Úspešní 10-roční plavci z PK Chemes. | FOTO ARCHÍV PKCH
Filip Luksaj (uprostred) si vo všetkých svojich štartoch vylovil nejakú tú 
medailu.  | FOTO ARCHÍV PKCH

Mladá humenská plavkyňa (vpravo) s bronzo-
vým leskom. | FOTO ARCHÍV PKCH

Aj táto trojica na stupni víťazov mala medzi 
sebou bronzovú zástupkyňu z Humenného 
(vpravo). | FOTO ARCHÍV PKCH

Jediným medailovým šťastlivcom bol Dominik Luksaj (vpravo). | FOTO 
ARCHÍV PKCH
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-MJK-, Humenné

Pri pohľade na tribúnu futbalového ihriska Pri 
mlyne v sobotu 6. mája popoludní bolo jasné, že 
Humenčania vsadili buď na pivný fest v meste 
alebo svoj zrak upreli na televíznu obrazovku, 
aby vzhliadli vstup Slovákov do svetového ho-
kejového šampionátu v nemeckom Kolíne nad 
Rýnom v zápase proti nováčikovi elitnej skupiny 
A z Talianska. To, že humenský štvrtoligista hral 
od 21. minúty v početnej výhode, nebolo na tráv-
niku vidieť ani cítiť. Všetko podstatné sa udialo 
až v samom závere najprv prvého (Lukáš Kraj-
ník) a potom aj druhého dejstva derby, kedy 
najlepší strelec IV. ligy skupiny Sever, Zdenko 
Cigán, potrestal v rozpätí štyroch minút súpera 
z Medzilaboriec dvoma umiestnenými strelami.

„Spartakovci“	išli	naplno	bez	striedania,	na	lavičke	
boli	pripravení	v	prípade	núdze	 iba	dvaja	náhrad-
níci.	V	 konečnom	 dôsledku	 sa	 pripravili	 o	 dvoch	
hráčov	kvôli	vylúčeniu	–	už	v	21.	min.	sa	„porúčal“	
Vlado	 Holovačko	 (verdikt	 rozhodcu:	 surová	 hra,	
kopnutie	 súpera	 nadmernou	 intenzitou	 v	 nepre-
rušenej	 hre)	 a	 v	 predposlednej	 minúte	 zápasu	 aj	
samotný	golman	René	Vodilka	 (verdikt	 rozhodcu:	
kopnutie	súpera	v	neprerušenej	hre	bez	lopty	v	po-
kutovom	území).	
Významným	 dňom	 v	 živote	 každého	 z	 nás	 by	
mala	 byť	 práve	 nedeľa	 14.	mája.	Môžeme	 zvlášť	
vyjadriť	 vďaku	 osobe,	 ktorá	 nám	 dala	 život.	 Tou	
najdôležitejšou	osobou	v	našom	živote	by	mala	byť	
-	mama.	Mnohí	ju	môžu	objať	a	vysloviť	vďaku,	no	

poniektorí	ju	nosia	už	iba	v	srdci	a	spomienkach...	
Teda,	nielen	futbalový	zápas	25.	kola	by	mal	zohrať	
dôležitú	úlohu	v	tento	deň	(FO	Ajax	Pakostov	–	FK	
Humenné	 o	 16.30	 hod.)	 v	 životoch	 humenských	
futbalistov.	 Na	 domácom	 ihrisku	 Pri	 mlyne	 ich	
opäť	uvidíme	v	 sobotu	20.	mája	už	o	17.00	hod.,	
kedy	sa	budú	musieť	popasovať	s	tretím	družstvom	
štvrtoligovej	 tabuľky,	 OFK	 Tatran	 Kračúnovce.	
Zverenci	 trénera	 Jožka	 Valkučáka	 sa	 vyšvihli	 na	
piatu	tabuľkovú	priečku	po	poslednom	zápase.

IV.	LIGA	SEVER	–	24.	kolo
FK HUMENNÉ – MEDZILABORCE

3:0 (1:0)

Góly: 86.	a	89.	(11	m)	Z.	Cigán,	40.	L.	Krajník.
Žlté karty:	 70.	 Voroňák	 –	 44.	 Hrehovčík,	 45.	
Horochonič,	 81.	 Chripák.	Červené karty: 21.	V.	
Holovačko,	 89.	 R.	Vodilka	 (obaja	Medzilaborce).	
Rozhodovali: D.	Ondrášek	–	R.	Drenko,	V.	Gallo. 
Divákov: 100.
FK:	D.	Vohar	–	N.	Sališ,	C.	Vasiľ,	Z.	Cigán,	M.	Ba-
bin,	L.	Križanovský	(67.	F.	Sitarčík),	M.	Porvazník,	
M.	Cigán	(62.	Pe.	Petričko),	D.	Šatník	(62.	M.	Zlac-
ký),	L.	Krajník,	V.	Voroňák.	Tréner:	J.	Valkučák.
MŠK Spartak:	 R.	 Vodilka	 –	 Pe.	 Gič,	 V.	 Holo-
vačko,	Ľ.	Horochonič,	G.	Lukáčik,	T.	Chripák,	R.	
Guba,	V.	Gavula,	Pa.	Hrehovčík,	M.	Safko,	N.	Po-
toma.	Tréner:	Viťo	Lukáčik.
Hra	sa	od	úvodu	sústredila	do	stredu	poľa,	aj	keď	
to	vôbec	nevyzeralo	na	vzájomné	„oťukávanie	sa“.	
Hostia	produkovali	nezlomné	obranné	hradby	pred	
svojou	 svätyňou.	 V	 6.	 min.	 v	 pokutovom	 území	

súpera	 zostal	 za-
siahnutý	 Šatník,	
arbiter	však	píšťal-
ku	nepoužil.	O	dve	
minúty	 prízemný	
center	 Križanov-
ského	 napálil	 zo	 7	
m	Porvazník	do	rúk	
brankára	 Vodilku.	
Oba	 celky	 išli	 do	
súbojov	 bez	 reš-
pektu.	 Práve	 gol-
man	 hostí	 skončil	
v	11.	min.	na	zemi,	
po	 hlavičkovom	
súboji	 z	 priameho	
kopu	 nepríjemným	
pádom	 na	 chrbát,	
keď	sa	snažil	cez	Z.	
Cigána	 vyboxovať	
loptu	 z	 bránko-
viska.	 Škoda	 však	
n e z m y s e l n é h o	
zákerného	 ataku	
Vlada	 Holovač-
ka	 na	 domáceho	
Kr ižanovského ,	
v	 ktorom	 rozhod-
covská	 dvojica	 vi-
dela	 jasný	 úmysel	
medzilaboreckého	
hráča	 s	 puncom	
červenej	 karty.	 Na	
rohový	 kop	 Vo-
roňáka	 v	 35.	 min.	
Porvazník	 hlavou	

vo	 výskoku	 nedosiahol,	 následne	 dobre	 spraco-
vaná	 akcia	 domácich	 skončila	 jedovkou	 Šatníka	
opäť	v	rukaviciach	brankára.	Križanovský	vytvoril	
vhodnú	pozíciu	pre	 rohového	exekútora	Voroňáka	
a	v	40.	minúte	na	jeden	dotyk	s	kopačkou	rozvlnil	
sieť	 Lukáš	 Krajník	 –	 1:0.	 „Spartakovci“	 ukončili	
I.	 polčas	 verbálne	 hanlivo	 na	 adresu	 humenského	
klubu.	
Rovnako	„ochabnutú“	náladu	v	početnom	oslabe-
ní	 o	 jedného	 vylúčeného	 začali	 aj	 druhé	 dejstvo	
stretnutia.	Slnko	oslepilo	bran-
kára	 Vohara	 i	 Potomu	 v	 48.	
min.,	 ten	 však	 hlavou	 „ne-
zabral“.	 Hostia	 sa	 dostali	 do	
bližšieho	 priestoru	 humenskej	
brány	až	v	54.	minúte.	Vychý-
lenú	 mušku	 mal	 v	 56.	 min.	
domáci	Z.	Cigán,	nikým	nepo-
krytý	 mohol	 vedenie	 Humen-
čanov	 zvýšiť.	 Ani	 „tretí	 gól“	
domácich	zo	62.	min.	neplatil,	
Zdenko	 Cigán	 sa	 ocitol	 v	 of-
sajdovej	pasci	súpera.	Aj	v	72.	
min.	mohli	 domáci	 zvýšiť,	 ale	
lopta	mierila	tesne	vedľa	ľavej	
žrde	brány.	Slovné	vyhrážka	na	
ihrisku	 sa	 stupňovali.	Voroňák	
si	 v	 79.	min.	 takmer	 siahol	 na	
ďalšiu	červenú	kartu.	Súper	 sa	
snažil	 ešte	 „prifilmovať“,	 čo	
sa	dalo.	A	v	84.	min.	mohli	do-
máci	pykať,	keď	kapitán	Vlado	

Gavula	natiahol	brankára	Vohara	do	výskoku.	Mož-
no	práve	 tento	moment	 ich	nabudil.	V	86.	minúte	
akciu	z	pravého	krídla	preniesol	Voroňák	a	Z.	Cigán	
nekompromisne	napol	sieť	brány	súpera	–	2:0.	To	
však	nebolo	posledné	 slovo.	Brankár	René	Vodil-
ka	videl	v	89.	minúte	za	hrubé	napadnutie	 súpera	
červenú	kartu,	medzi	žrde	sa	postavil	kapitán	„spar-
takovcov“	a	nariadený	pokutový	kop	s	 ľahkosťou	
premenil	na	3:0	Zdenko	Cigán.

Ostatné výsledky a tabuľka na strane 14.

Trápenie Humenčanov celých 69 minút. „Spartakovcov“ nepokorili ani dve červené karty

Z tejto pozície, tiesnený Peťom Gičom, mohol Noro Sališ (č. 7) 
zvýšiť vedenie FK Humenné. Zdenko Cigán (žlto-čierny dres 
vpravo) zaknihoval v derby dva góly.  | FOTO MJK

Tradičné „dohováranie“ hlavného rozhodcu kapitánovi C. Vasiľovi a V. 
Voroňákovi. Na zemi faulovaný Lukáš Križanovský, vinník potrestaný červenou 
kartou Vlado Holovačko (uprostred, bielo-modrý dres).  | FOTO MJK

Lavička MŠK Spartak Medzilaborce s trénerom Viťom Lukáčikom (druhý 
sprava).   | FOTO MJK

Keď Miro Porvazník (žlto-čierny dres, vo výskoku) lieta ku hviezdam. Golman MŠK Spartak 
Medzilaborce, René Vodilka (vľavo) „vyboxoval“ tento súboj.  | FOTO MJK

Autor úvodného gólu Humenčanov, Lukáš Krajník 
(vpravo) obkľúčený Robom Potomom. | FOTO MJK

Golman FK Humenné, Dominik Vohár (s loptou) 
si udržal čistý štít. | FOTO MJK



UTOROK
9. MÁJA 2017HUMENSKÝ EXPRES14 | ŠPORT

FORTUNA LIGA – 30. kolo

ZEMPLÍN MICHALOVCE - 
ŽILINA
0:1 (0:0)

G: 84.	R.	Sheidaev.
ŽK:	bez	kariet.	R:	A.	Somoláni	–	M.	
Galo,	M.	Borsányi.	D: 1 436.
MFK Zemplín:	 M.	 Kira	 –	 M.	 Šimčák,	
J.	 Grič,	 J.-Š.	 Turik	 (88.	 Pa.	 Bellás),	 M.	
Sipľak,	M.	Regáli	(74.	A.	Leško),	M.	Ko-
lesár,	K.	Qose,	K.	Kushta,	A.	Dimitriadis,	
F.	Serečin	 (66.	 J.	Vajs).	Tréner:	A.	Šoltis.	
MŠK: A.	 Mandous	 –	 I.	 S.	 Diaz	 (74.	 R.	
Sheidaev),	N.	 Špalek,	 S.	Mráz	 (61.	Y.	O.	
Otubanjo),	F.	Hlohovský,	M.	Škvarka,	M.	
Králik,	F.	Kaša,	R.	Mazáň,	E.	O.	M.	Mabo-
uka,	M.	Káčer	 (80.	V.	Pečovský).	Tréner:	
A.	Guľa.
•	 Prešov	–	Podbrezová	0:2,	Senica	–	Ru-
žomberok	1:2,	Trenčín	–	Trnava	3:4,	Zlaté	
Moravce	 –	 Dunajská	 Streda	 1:2,	 Slovan	
Bratislava	mal	voľno.
Žilina	 27	 20	 4	 3	 71:22	 64
Slovan	BA	 27	 16	 3	 8	 46:29	 51
Podbrezová	 27	 12	 8	 7	 32:24	 44
Ružomberok	 27	 12	 7	 8	 50:37	 43
Trenčín	 28	 12	 5	 11	 46:46	 41
Dunaj.	Streda	 27	 10	 10	 7	 34:29	 40
Trnava	 27	 10	 7	 10	 30:35	 37
Michalovce 28 8 5 15 34:51 29
Senica	 28	 6	 7	 15	 22:32	 25
Zl.	Moravce	 27	 5	 7	 15	 26:46	 22
Prešov	 27	 3	 9	 15	 15:55	 18
Pozn. Spartak Myjava zo súťaže 
odstúpil.

III. LIGA VÝCHOD – 24. kolo  
SNINA – SVIDNÍK 

3:0 (2:0)
G: 9.	a	58.	O.	Vyshnevskyi,	33.	J.	Skvašík.	
ŽK: 23.	F.	Bednár	(Svidník).	ČK:	68.	R.	
Nemergut	(Svidník).	R: J.	Mešenčík	–	O.	
Šuba,	Pe.	Konečný.	D: 350.
MFK: M.	Lojka	–	Jo.	Lukáč,	M.	Hreha,	M.	
Balko	 (82.	M.	Balko),	 I.	Pylyp,	Ľ.	 Jankaj	
(76.	J.	Hreha),	O.	Vyshnevskyi,	J.	Skvašík,	
J.	Popovič,	Pe.	Kukula	(64.	L.	Bednár),	M.	
Pčola.	Tréner:	 J.	Štafura.	1.FK: M.	Vinc-
lér	 –	 J.	Ducár,	 F.	Bednár	 (66.	T.	Tyč),	L.	
Zapotocký,	R.	Nemergut,	 J.	Sova,	L.	Ha-
rakaľ,	D.	Petrik	(62.	D.	Čabala),	M.	Paňko,	
M.	Matkobiš,	Pa.	Cicman	(82.	A.	Vaľany).	
Tréner:	J.	Žofaj.
Po	dvoch	týždňoch	oddychu	privítali	Snin-
čania	 na	 svojej	 pôde	 tabuľkového	 suseda	
a	 po	 celkom	dobrom	výkone	 ho	 dokázali	
aj	 hladko	 poraziť.	A	 to	 ďalších	 gólových	
šancí	bolo	dostatok,	navyše	Skvašík	nepre-
menil	pokutový	kop...
Domáci	začali	zhurta,	v	1.	a	3.	min.	však	
zakončovali	 nepresne	 (Pylyp	 a	 Popovič).	
V	 5.	 min.	 nepríjemnú	 strelu	 Harakaľa	
z	20	m	Lojka	chytil.	Na	dlhú	 loptu	Pčolu	
si	 v	 9.min.	 Pčolu	 nabehol	 Skvašík,	 ktorý	
po	 vyhranom	 súboji	 s	 obrancom	 našiel	
na	 päťke	 voľného	Olega	Vyshnevského	 a	
ten	otvoril	účet	zápasu.	V	12.	min.	vyrazil	
brankár	Vinclér	 trestný	 kop	 Skvašíka	 iba	
pred	Pylypa,	 jeho	prudká	dorážka	zblízka	

preletela	 tesne	ponad	bránu.	Súper	 zahrá-
val	v	25.	min.	rohový	kop	a	odrazenú	loptu	
zo	súboja	v	šestnástke	Lojka	kryl	bez	prob-
lémov.	V	33.	min.	po	rohu	nakrátko	sa	na	
čiare	 uvoľnil	 Skvašík,	 strelou	 pod	 brvno	
prekvapil	 svidníckeho	 brankára	 a	 zvýšil	
vedenie	 domácich	 na	 2:0.	V	 36.	min.	 za-
hrávali	 hostia	 nebezpečný	 trestný	 kop	 od	
postrannej	čiary,	Lukáč	ho	pred	nabiehajú-
cim	 útočníkom	 predĺžil	 hlavou	 na	 roh.	V	
40.	min.	 spolupráca	 Popoviča	 a	 Skvašíka	
skončila	iba	rohom.	
Po	zmene	strán	v	50.	min.	vyriešil	indivi-
duálny	prienik	Vyshnevského	v	poslednej	
chvíli	hosťujúci	F.	Bednár	vypichnutím	na	
roh.	V	 53.	min.	 Cicmanovu	 strelu	 zvnút-
ra	 šestnástky	 zblokoval	 Lukáč	 priamo	 do	
rúk	dobre	postaveného	Lojku.	V	58.	min.	
sa	 po	 chybe	 v	 strede	 obrany	 hostí	 dostal	
do	úniku	Oleg	Vyshnevskyi	a	svoj	nájazd	
premenil	strelou	od	žrde	na	tretí	gól	domá-
cich.	O	dve	minúty	sa	v	pokutovom	území	
domácich	zbavil	všetkých	Paňko,	presnou	
prihrávkou	 našiel	 voľného	 Cicmana,	 ale	
brankár	Lojka	ukázal	svoje	kvality	a	prud-
kú	strelu	spod	brvna	vyškriabal.	V	68.	min.	
domáci	 opäť	 pekne	 nakombinovali	 akciu	
v	 šestnástke	 Svidníčanov,	 strelu	 Vyshne-
vského	 vyrazil	 hosťujúci	 Nemergut	 na	
bránkovej	čiare	 rukou,	nasledovala	červe-
ná	karta	a	pokutový	kop	domácich.	Skva-
šíkov	pokus	brankár	hostí	Vinclér	vyrazil...	
Po	centri	Popoviča	a	hlavičke	L.	Bednára	
poslal	odrazenú	loptu	Pčola	v	76.	min.	do	
brvna.	V	80.	min.	pohrozili	hostia,	Cicman	
vystrelil	 po	 zemi	 vedľa	 Lojkovej	 brány.	
V	 86.	 min.	 prudkú	 strelu	 Vyshnevského	
vytlačil	brankár	hostí	končekmi	prstov	na	
roh.	V	samom	závere	zakončil	pekný	útok	
domácich	bombou	z	20	m	Skvašík,	brankár	
Svidníka	ju	však	nádherne	vyrazil.

Jaro Uchytil

•	 Stropkov	–	Trebišov	0:2,	Svit	–	Vranov	
1:1	 *	V.	Opátske	–	Sabinov	2:1,	Pušovce	
–	Giraltovce	0:0,	Plavnica	–	Bardejov.	N.	
Ves	3:1,	Prešov	B	a	V.	Revištia	mali	voľno.
Trebišov	 20	 15	 2	 3	 50:10	 47
V.	Opátske	 21	 12	 7	 2	 48:20	 43
Vranov	n/T.	 21	 10	 4	 7	 29:19	 34
Giraltovce	 21	 9	 6	 6	 32:16	 33
Snina 21 8 8 5 40:23 32
Svidník	 21	 9	 3	 9	 36:33	 30
Plavnica	 21	 8	 4	 9	 32:33	 28
Bard.	N.	Ves	 20	 8	 4	 8	 34:39	 28
Svit	 19	 7	 6	 6	 35:27	 27
V.	Revištia	 20	 7	 5	 8	 30:27	 26
Sabinov	 20	 6	 6	 8	 34:35	 24
Stropkov	 20	 6	 5	 9	 27:28	 23
Prešov	B	 21	 5	 5	 11	 31:37	 20
Pušovce	 22	 1	 1	 20	 7:118	 4
Pozn.: FK Krásna/KE a Družstev-
ník Veľký Horeš zo súťaže odstúpili.

IV. LIGA SEVER – 24. kolo
V. Tatry – Pakostov 2:0 (2:0), G:	18.	B.	
Duda,	 44.	F.	Topocer.	ČK:	89.	 J.	Turcov-
ský.	/	Radvaň n/L. – Ľubotice 2:1 (0:1), 
G:	 60.	R.	 Ljubarskij,	 62.	Mi.	 Svičin	 –	 3.	
R.	Kubánka.	 /	Záhradné – Zámutov 2:0 

FUTBALOVÝ SERVIS (1:0), 	G:	23.	J.	Angelovič,	70.	I.	Straka.	/	
FK Humenné – Medzilaborce 3:0 (viac	
k	zápasu	na	str.	13).
•	 Fintice	 –	 Spiš.	 Podhradie	 2:1,	 Šariš.	
Michaľany	 –	Raslavice	 5:1,	 Štrba	 –	Kra-
čúnovce	 (výsledok	 nebol	 známy),	 Dlhé	
Klčovo	malo	voľno.
Šariš.	Michaľany	 22	 18	 3	 1	 70:18	 57
Záhradné	 22	 17	 2	 3	 51:17	 53
Kračúnovce	 22	 13	 3	 6	 38:21	 42
Dlhé	Klčovo	 22	 10	 6	 6	 42:33	 36
FK Humenné 22 10 4 8 43:27 34
Spiš.	Podhradie	 23	 10	 4	 9	 38:26	 34
Raslavice	 22	 9	 6	 7	 44:27	 33
Medzilaborce	 22	 9	 5	 8	 39:40	 32
Radvaň	n/L.	 22	 9	 4	 9	 36:30	 31
Pakostov	 23	 10	 1	 12	 36:39	 31
Fintice	 22	 6	 5	 11	 20:38	 23
Ľubotice	 23	 6	 5	 12	 31:52	 23
Zámutov	 22	 5	 2	 15	 18:44	 17
V.	Tatry	 21	 3	 4	 14	 12:61	 13
Štrba	 20	 1	 4	 15	 17:62	 7
Pozn.: TJ Družstevník Vyšný Miro-
šov zo súťaže odstúpil.

V. LIGA VIHORLATSKO- 
DUKELSKÁ – 20. kolo

Sečovská Polianka – Jasenov 1:4 (1:1), 
G:	15.	Pa.	Nemčík	–	44.	R.	Lazúr,	56.	T.	
Boháč,	 72.	 R.	 Chalupka,	 76.	 R.	Tomčák.	
/ Ptičie – Hencovce 2:1 (1:1), G:	38.	M.	
Čerňa,	 64.	 (11	 m)	 M.	 Paraska	 –	 14.	 M.	
Hajdúch.	 /	 Ulič – Kochanovce/Brekov 
1:1 (0:1), G:	52.	D.	 Janko	–	44.	V.	Sika.	
/ Sačurov – Stakčín 1:0 (0:0), G:	57.	V.	
Vaľovský.	/	Kamenica n/Cir. mala	voľno.

•	 Sedliská	–	Bystré	2:2,	Soľ	–	N.	Hru-
šov	3:0.
Soľ	 19	 17	 2	 0	 51:11	 53
Jasenov	 19	 16	 1	 2	 56:26	 49
Kamenica	n/Cir.	 18	 9	 3	 6	 26:22	 30
Hencovce	 18	 8	 5	 5	 34:22	 29
Ptičie	 19	 9	 1	 9	 38:37	 28
Sačurov	 19	 8	 0	 11	 30:35	 24
Stakčín	 18	 6	 5	 7	 27:25	 23
Kochanovce/Brekov	18	 7	 1	 10	 29:27	 22
N.	Hrušov	 18	 6	 4	 8	 32:31	 22
Bystré	 18	 5	 3	 10	 20:35	 18
Ulič	 19	 4	 4	 11	 31:51	 16
Seč.	Polianka	 18	 5	 1	 12	 21:44	 16
Sedliská	 19	 3	 4	 12	 24:53	 13
Pozn.: TJ Šimonka Čierne nad 

Topľou zo súťaže odstúpilo.

I.TRIEDA OBFZ HE – 20. kolo

Lukačovce – Ubľa 1:4 (0:2), G:	68.	 (11	
m)	S.	Bačovčin	–	28.	a	33.	M.	Popovych,	
65.	M.	Bindzár,	75.	M.	Dzoba.	/	Lackovce 
– Krásny Brod 3:2 (1:0), G:	25.	M.	Šku-
manič,	71.	(11	m)	M.	Danko,	77.	B.	Timu-
ľák	–	55.	Pe.	Gula,	60.	R.	Mata.	/	Udavské 
– N. Ladičkovce 4:3 (3:3), G:	7.,	23.	a	79.	
A.	Timuľák,	 39.	M.	Macko	 –	 22.	 (11	m)	
a	43.	Š.	Mažerik,	40.	M.	Gerda.	 * Borov	
–	Belá	n/Cir.	6:2	(2:0)	/	Papín	–	Koškovce	
3:1	(1:1)	/	V.	Sitnica	–	Lieskovec	2:0	(2:0)	
/	V.	Hrušov	–	Dlhé	n/Cir.	1:0	(0:0).
V.	Hrušov	 20	 17	 2	 1	 58:17	 53
Borov	 20	 12	 3	 5	 51:20	 39
Ubľa	 20	 10	 4	 6	 38:27	 34
Dlhé	n/Cir.	 20	 8	 6	 6	 32:28	 30
Belá	n/Cir.	 20	 8	 5	 7	 41:31	 29
Krásny	Brod	 20	 9	 2	 9	 38:40	 29
N.	Ladičkovce	 20	 8	 2	 10	 50:46	 26
Udavské	 20	 7	 4	 9	 41:55	 25
Lukačovce	 20	 7	 3	 10	 33:43	 24
Koškovce	 20	 7	 3	 10	 26:37	 24
Papín	 20	 7	 3	 10	 30:45	 24
V.	Sitnica	 20	 6	 4	 10	 28:38	 22
Lieskovec	 20	 4	 6	 10	 23:38	 18
Lackovce	 20	 5	 3	 12	 29:53	 18

II.TRIEDA OBFZ HE – 20. kolo

Brestov – Zemplín. Hámre 2:1 (0:0), G:	
87.	a	90.	J.	Žipaj	–	81.	Pe.	Gnip.	*	Ohra-
dzany	–	Ulič.	Krivé	1:0	(1:0)	/	Rovné	–	N.	
Sitnica	1:2	/	Rokytov	pri	HE	–	Habura	2:1	/	
Zubné	–	Hrabovec	n/L.	4:2	/	Hrubov	–	Ko-
lonica	0:5	/	Turcovce	–	Ňagov	0:0.
Ohradzany	 20	 16	 2	 2	 58:16	 50
N.	Sitnica	 20	 13	 3	 4	 55:20	 42
Zubné	 20	 10	 6	 4	 47:24	 36
Brestov	 20	 11	 3	 6	 38:30	 36
Zemplín.	Hámre	 20	 10	 5	 5	 36:27	 35
Ňagov	 20	 10	 3	 7	 45:32	 33
Habura	 20	 9	 4	 7	 42:29	 31
Rovné	 20	 9	 2	 9	 50:34	 29
Ulič.	Krivé	 20	 6	 4	 10	 38:56	 22
Rokytov	pri	HE	 20	 6	 4	 10	 35:59	 22
Turcovce	 20	 6	 5	 9	 30:39	 20
Kolonica	 20	 6	 1	 13	 40:51	 19
Hrabovec	n/L.	 20	 5	 2	 13	 23:62	 17
Hrubov	 20	 0	 2	 18	 17:75	 2
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-IH-, -MJK-; Humenné

Zemplínska futbalová liga, ako súťaž 
neregistrovaných hráčov, odštartova-
la svoj I. ročník uplynulú nedeľu 7. 
mája predohrávkou stretnutia Voľa 
- Baškovce. Samotné prvé kolo tejto 
súťaže sa odohrá tento víkend 14. mája. 
Herným dňom je nedeľa. 

Sedem	 družstiev	 z	 okresu	 Humen-
né	 a	 jeden	 celok	 z	 okresu	 Michalovce	
odohrá	 svoje	 zápasy	 v	 jarnej	 a	 jesennej	
časti.	 Ako	 zdôraznil	 jeden	 z	 iniciátor-
ov	 tohto	 projektu,	 podpredseda	 Komisie	 

školstva,	 mládeže,	 telesnej	 výchovy	 a	
športu	 pri	 Zastupiteľstve	 Prešovského	
samosprávneho	 kraja,	 Ivan	 Hopta,	 ide	 o	
systém	 priateľských	 stretnutí,	 ktorých	 us-
poriadateľom	sú	domáce	futbalové	kluby	a	
výsledky	týchto	zápasov	sa	započítavajú	do	
celkovej	tabuľky.	
Súťaž	 je	 symbolicky	nazvaná	Zemplínska	
futbalová	 liga,	 nakoľko	 sa	 do	 nej	 zapo-
jili	 družstvá	 zo	 Zemplína.	 Domáce	 tímy	
zodpovedajú	 za	 organizáciu	 zápasu,	 za-
bezpečenie	 rozhodcov	 i	 občerstvenia	 pre	
oboch	 zúčastnených	 po	 skončení	 zápasu.	
Striedať	 	 bude	možné	 väčší	 počet	 hráčov	
ako	 v	 obvyklých	 súťažiach.	 Dodajme,	 že	

z	 pôvodného	 počtu	 štrnástich	 záujemcov	
o	túto	neregistrovanú	súťaž,	zostáva	v	hre,	
na	počudovanie,	iba	polovica.	Jesenná	časť	
súťaže	 by	 mala	 začať	 koncom	 augusta	 a	
potrvať	do	8.	októbra	2017.

I. kolo (14. mája 2017, 16.00 hod.)
Hankovce	-	Karná;	Voľa	-	Baškovce	(hralo	
sa	 7.	 5.	 2017);	 Modra	 nad	 Cirochou	 -	
Ľubiša;	Topoľovka	-	Závadka.
II. kolo (21. mája 2017, 16.00 hod.)
Karná	 -	 Závadka;	 Ľubiša	 -	 Topoľovka;	
Baškovce	-	Modra	n/Cir.;	Hankovce	-	Voľa.
III. kolo (28. mája 2017, 16.00 hod.)
Voľa	 -	 Karná;	 Modra	 n/Cir.	 -	 Hankovce;	

Topoľovka	-	Baškovce;	Závadka	-	Ľubiša.
IV. kolo (4. júna 2017, 17.00 hod.)
Karná	-	Ľubiša;	Baškovce	-	Závadka;	Han-
kovce	-	Topoľovka;	Voľa	-	Modra	n/Cir.	
V. kolo (11. júna 2017, 17.00 hod.)
Modra	 n/Cir.	 -	Karná;	Topoľovka	 -	Voľa;	
Závadka	-	Hankovce;	Ľubiša	-	Baškovce.
VI. kolo (18. júna 2017, 17.00 hod.)
Karná	 -	 Baškovce;	 Hankovce	 -	 Ľubiša;	
Voľa	-	Závadka;	Modra	n/Cir.	-	Topoľovka.
VII. kolo (25. júna 2017, 17.00 hod.)
Topoľovka	 -	 Karná;	 Závadka	 -	Modra	 n/
Cir.;	Ľubiša	-	Voľa;	Baškovce	-	Hankovce.

Zemplínska futbalová liga napíše svoj prvý ročník

-MJK-, zdroj: TASR; Kolín nad Rýnom

V trochu zvláštnom štýle 
vstúpili Slováci do skupi-
novej fázy Majstrovstiev 
sveta v hokeji. Počas troch 
hracích dní odohral repre-
zentačný výber Zdena Cíge-
ra dve stretnutia, z ktorých 
si pripísal iba dva body zo  

šiestich možných. Našimi súpermi v skupine A (Ko-
lín nad Rýnom, Nemecko) sú: Rusko, USA, Švédsko, 
Nemecko, Lotyšsko, Dánsko a Taliansko. Kapitánom 
slovenského výberu je Vlado Dravecký. Po príchode 
do Nemecka si Marcel Haščák okamžite zháňal leten-
ku späť do Brna. Pri pôrode svojho prvého dieťatka 
síce manželke neasistoval, ale radosť bola o to väčšia, 
keď mohli aspoň chvíľu zotrvať v trojici spoločne 
a stihli to ešte pred samotným šampionátom.

Práve	 nováčik	 elitnej	 skupiny,	 Taliani,	 potrápili	 Slo-
vákov	 v	 sobotu	 6.	 mája	 popoludní.	 Riadny	 hrací	 čas	
šesťdesiatich	 minút	 skončil	 nerozhodne	 2:2,	 pričom	
hrozivých	 1:2	 (7.	Mišo	Miklík	 –	 36.	Morini,	 43.	 Fri-
go)	dorovnal	 v	59.	minúte	Libor	Hudáček.	Predĺženie	
hralo	v	náš	prospech,	v	63.	minúte	vytasil	víťazný	gól	
z	hokejky	Čerešňák.	Trapasu	sa	však	zúčastnili	zo	stra-
ny	organizátorov	 naši	 hokejisti	 i	 fanúšikovia	 prítomní	
v	Lanxess	Arena	s	kapacitou	18.500	divákov.	Namiesto	
našej	národnej	hymny	zaznel	hymnus	slovinský.	
Ešte	ťažším	korčuliarskym	krokom	sa	zaryli	do	sveto-
vého	ľadu	 (aj	keď	chladenie	v	niektorých	momentoch	
nestíha	 odviezť	 kvalitnú	 prácu)	 Slováci	 v	 nedeľu	 ve-
čer	 v	 zápase	 proti	 Lotyšsku,	 s	 ktorým	máme	 aktívnu	
bilanciu	 (25	 /	 15-3-7).	 Všetky	 štyri	 góly	 (3:1)	 padli	
v	presilovkách.	Na	platnosť	prvého	gólu	(Sprukts)	si	di-
váci	museli	dlhšie	počkať,	rozhodca	vychádzal	z	video-
záznamu.	Gól	padol	v	11.	min.	netradičným	spôsobom,	
letel	vzduchom	ponad	ľavé	rameno	brankára	Jána	Laca	
a	nebolo	isté,	či	ho	ďalší	Lotyš	nezrazil	(netečoval),	ale	
ten	včas	stiahol	hokejku.	Presilovku	5/3	Slováci	ustáli,	
keď	 ešte	 predtým	 oslabil	 slovenskú	 zostavu	 debutant	
v	tíme,	Tomáš	Matoušek,	dostal	trest	vylúčenie	do	kon-
ca	 zápasu	 za	 zrazenie	 súpera	 o	mantinel,	 no	 posledné	
sekundy	(5/4)	neustrážili.	Zbytočne	sme	sa	tešili	v	14.	
min.,	 gól	Andreja	 Kudrnu	 pomedzi	 betóny	 po	 dvoch	
„vyrážačkách“	 neplatil,	 keďže	 sa	 rozhodca	 predčasne	
„upískol“.	V	 27.	min.	 zachránila	 Slovákov	 v	 oslabení	
od	 gólu	 konštrukcia	 brány.	 23-ročný	 lotyšský	 útočník	
Grigersons	stál	na	konci	druhého	gólu,	ktorý	inkasovali	

Slováci	opäť	v	oslabení,	keď	prihrávku	spoza	brány	ne-
kompromisne	zasunul	cez	Laca.	Lotyši	boli	„hokejovej-
ší“,	aj	keď	tvrdé	oplácanie	Slovákom	uprieť	nemožno.	
Kontaktný	gól	mohol	opäť	zabezpečiť	Kudrna,	ale	v	42.	
min.	jeho	úmysel	zastavila	žrď.	Iskierku	nádeje	vykresal	
Slovákom	v	 50.	min.,	 opäť	 v	 presilovke,	Miklík,	 keď	
nádherná	akcia	rozhádzala	lotyšskú	obranu	–	2:1.	Hneď	
nato	však	na	 lavici	hanby	posedel	dve	minúty	kapitán	
Dravecký	a	Slováci	 inkasovali	potupný	gól,	keď	Laco	
prvú	 strelu	 pohotovo	 vyrazil,	 no	 ideálne	 postavený	
Dzerinš	pri	ľavej	žrdi	 trpezlivo	čakal	na	svoju	príleži-
tosť.	Posledné	dve	minúty	zápasu	hrali	„Cígerovci“	bez	
brankára.

NOMINÁCIA	SVK	NA	MS	

brankári: 
Július	Hudáček	(Örebrö	HK,	Švédsko),	Ján	Laco	(Piráti	
Chomutov,	 ČR),	 Jaroslav	 Janus	 (HC	 Verva	 Litvínov,	
ČR)

obrancovia: 
Michal	Sersen	 (Slovan	Bratislava,	Rusko	 /	KHL),	 Ju-
raj	Mikuš	(HC	Sparta	Praha,	ČR),	Martin	Gernát	 (HC	
Sparta	 Praha,	 ČR),	 Michal	 Čajkovský	 (Avtomobilist	
Jekaterinburg,	 Rusko	 /	 KHL),	 Eduard	 Šedivý	 (HC	
Košice),	Peter	Čerešňák	(HC	Škoda	Plzeň,	ČR),	Adam	
Jánošík	(Bíli	Tygři	Liberec,	ČR),	Peter	Trška	(Kometa	
Brno,	ČR)
útočníci:	
Vladimír	 Dravecký	 (HC	 Oceláři	 Třinec,	 ČR),	 Libor	
Hudáček	 (Örebrö	HK,	 Švédsko),	Michal	Miklík	 (JYP	
Jyväskylä,	Fínsko),	Marcel	Haščák	(HC	Kometa	Brno,	
ČR),	Mário	Bližňák	(HC	Bílí	Tygři	Liberec,	ČR),	Dávid	
Skokan	 (Piráti	 Chomutov,	 ČR),	 Andrej	 Šťastný	 (HC	
Slovan	Bratislava	/	HK	Dukla	Trenčín),	Pavol	Skalický	
(Slovan	Bratislava,	Rusko	 /	KHL),	Lukáš	Cingel	 (HC	
Sparta	 Praha,	ČR),	Andrej	Kudrna	 (HC	Sparta	 Praha,	
ČR),	Jakub	Suja	(HC	Košice),	Tomáš	Hrnka	(HC	Škoda	
Plzeň,	ČR),	Tomáš	Zigo	(HC	Slovan	Bratislava,	Rusko	/	
KHL),	Tomáš	Matoušek	(HC’05	Banská	Bystrica)

realizačný tím:
Róbert	Švehla	(generálny	manažér),	Zdeno	Cíger	(tré-
ner),	 Miroslav	 Miklošovič	 a	 Július	 Šupler	 (asistenti	
trénera),	Viktor	Fábik	a	Andrej	Foltýn	(fyzioterapeuti),	
Ľuboš	 Ondrejka	 (masér),	MUDr.	Milan	 Petro	 (lekár),	
Rastislav	Ladecký	 (výstrojový	manažér),	 Igor	Andrej-
kovič	(video-analytik),	Roman	Ulehla	(team	manažér).

LOTYŠSKO - SLOVENSKO 

3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly:	11.	Sprukts	(Rih.	Bukarts,	Girgensons),	28.	Gir-
gensons	(Rih.	Bukarts,	Rob.	Bukarts),	51.	Džerinš	(Ci-
bulskis,	Daugavinš)	-	50.	Miklík	(Dravecký,	Haščák).	
Rozhodovali:	Gofman	 (RUS),	 Salonen	 (FIN)	 -	Otma-
chov	 (RUS),	 Vanoosten	 (CAN).	 Vylúčení:	 6-6	 na	 2	
minúty,	 navyše	Matoušek	 (SR)	 5	min.	 +	DKZ	 za	 na-
razenie	 o	mantinel;	 presilovky:	 3-1,	 oslabenia:	 0-0,	 8	
149	divákov.
LAT:	 Merzlikins	 -	 Cibulskis,	 Galvinš,	 Sotnieks,	 Kul-
da,	 Balinskis,	 Freibergs,	 Jaks	 -	 Daugavinš,	 Džerinš,	
Roberts	 Bukarts	 -	 Sprukts,	 Rihards	 Bukarts,	 Indrašis	
-	Skvorcovs,	Girgensons,	Keninš	-	Bičevskis,	Pavlovs,	
Meija	–	Pavlovs.
SVK:	 Laco	 -	 Čajkovský,	 Sersen,	 Čerešňák,	 Jánošík,	
Gernát,	Mikuš,	Šedivý,	Trška	-	Dravecký,	Suja,	Skokan	
-	Haščák,	Bližňák,	Miklík	-	L.	Hudáček,	Cingeľ,	Kudrna	
-	Skalický,	Zigo,	Matoušek.

SLOVENSKO – TALIANSKO 
3:2 PP (1:0, 0:1, 1:1 – 1:0)

Góly:	 7.	Miklík	 (Jánošík,	 Čerešňák),	 59.	 L.	 Hudáček	
(Miklík,	Sersen),	63.	Čerešňák	(Bližňák,	Skokan)	–	36.	
Morini	(Frigo),	43.	Frigo	(Scandella,	Frank).	
Vylúčení:	 1-4	 na	 2	min.;	 presilovky	 a	 oslabenia:	 0-0;	
12	 229	 divákov.	 Rozhodovali:	Gouin	 (CAN),	 Jeřábek	
(CZE)	–	Leermakers	(NED),	Otmachov	(RUS).	
SVK:	J.	Hudáček	(J.	Laco)	–	Sersen,	Čajkovský,	Jáno-
šík,	Čerešňák,	Mikuš	(A),	Gernát,	Šedivý,	Trška	–	Sko-
kan,	Dravecký	(C),	L.	Hudáček	–	Miklík	(A),	Bližňák,	
Haščák	 –	 Cingel,	 Kudrna,	 Hrnka	 –	 Suja,	A.	 Šťastný,	
Skalický.	
ITA:	And.	Bernard	 (Cloutier)	 –	T.	Larkin,	L.	Zanatta,	
Hofer,	Helfer	(A),	Egger,	Marchetti,	Miglioranzi,	Glira	
–	Scandella,	Morini,	Frigo	–	Insam,	Ant.	Bernard	(C),	
Traversa	–	Andergassen,	D.	Kostner	(A),	S.	Kostner	–	
Goi,	Lambacher,	Frank.

USA - DÁNSKO 
7:2 (3:1, 3:1, 1:0)

Góly:	6.	Lee	(Gaudreau,	D.	Larkin),	14.	Keller	(McA-
voy,	 Schmaltz),	 19.	 Gaudreau	 (D.	 Larkin),	 35.	 Keller	
(Bjugstad),	38.	A.	Lee	(Hanifin,	Eichel),	38.	B.	Nelson	
(Schmaltz),	53.	Keller	-	17.	Madsen	(Ehlers,	J.	Jensen),	
22.	Hardt	(Jakobsen).

TALIANSKO - RUSKO 
1:10 (0:2, 1:3, 0:5)

Góly:	 24.	Traversa	 (Anton	Bernard,	Helfer)	 -	 10.	An-
dronov	(Barabanov,	Gavrikov),	19.	Dadonov	(Panarin,	

Šipačov),	 25.	 Kučerov	 (Namestnikov,	 N.	 Gusev),	 36.	
Namestnikov	(Kučerov),	37.	Panarin	(Moziakin,	Šipa-
čov),	 44.	Plotnikov	 (Kučerov,	Namestnikov),	 46.	Mo-
ziakin	 (Šipačov,	 Panarin),	 46.	Namestnikov	 (Kučerov,	
N.	Gusev),	51.	Panarin	(Moziakin,	Šipačov),	59.	Andro-
nov	(Barabanov,	Provorov)

SLOVINSKO - KANADA 2:7	(0:3,	1:3,	1:1)	*	FÍN-
SKO - FRANCÚZSKO 1:5	(0:1,	1:2,	0:2)	*	NÓRSKO 
- ŠVAJČIARSKO 0:3	 (0:0,	 0:2,	 0:1)	 *	 ŠVÉDSKO	 -	
RUSKO	1:2 PP a SN (1:0, 0:0, 0:1, - 0:0, 0:1), góly:	15.	
Lindholm	(Rask,	Hedman)	-	44.	Andronov	(Barabanov,	
Provorov),	+	rozhodujúci	nájazd	Panarin.	*	USA - NE-
MECKO 1:2 (0:1, 0:0, 1:1), góly:	 51.	Murphy	 (Lar-
kin)	-	11.	Rieder	(Reimer,	Kahun),	54.	Hager	(D.	Sei-
denberg,	Gogulla).	 *	FÍNSKO - BIELORUSKO 3:2	
(2:0,	0:1,	1:1)	*	ČESKÁ	REP. - KANADA 1:4	(0:1,	0:1,	
1:2)	 *	LOTYŠSKO – DÁNSKO 3:0 (0:0, 1:0, 2:0), 
góly:	 24.	 Meija	 (Kulda),	 42.	 Indrašis	 (Rih.	 Bukarts,	
Sprukts),	 53.	 Indrašis	 (Rob.	 Bukarts).	 *	NEMECKO 
– ŠVÉDSKO 2:7 (1:1, 1:3, 0:3), góly:	17.	Hager	 (D.	
Seidenberg,	Ehliz),	26.	Gogulla	(Hager,	Schütz)	-	7.	Ek-
man-Larsson	(Landeskog,	V.	Rask),	21.	V.	Rask	(Hed-
man,	Straalman),	36.	Omark	(Krüger),	40.	Brodin	(W.	
Nylander,	Eriksson	Ek),	 50.	Landeskog	 (V.	Rask,	 Sö-
derberg),	51.	W.	Nylander	(Straalman),	52.	W.	Nylander	
(Landeskog).	*	ŠVAJČIARSKO	–	SLOVINSKO	5:4	PP	
a	SN	(4:0,	0:1,	0:3	–	0:0,	1:0)	*	BIELORUSKO – ČES-
KÁ REP.  1:6	 (0:2,	 1:1,	 0:3)	 *	NÓRSKO – FRAN-
CÚZSKO 3:2	(0:0,	2:1,	1:1).

utorok 9. mája *	Taliansko	–	Lotyšsko	 (16.15	 hod.),	
Slovinsko	-	Nórsko	(16.15	h.),	SLOVENSKO	–	Dánsko	
(20.15	h.),	Švajčiarsko	-	Francúzsko	(20.15	h.).
streda 10. mája *	USA	–	Taliansko	(16.15	h.),	Švajčiar-
sko	-	Bielorusko	(16.15	h.),	SLOVENSKO	–	Nemecko	
(20.15	h.),	Fínsko	-	Slovinsko	(20.15	h.).
štvrtok	11.	mája	*	Rusko	–	Dánsko	 (16.15	h.),	Česko	
-	Nórsko	(16.15	h.),	Švédsko	–	Lotyšsko	(20.15	h.),	Ka-
nada	-	Francúzsko	(20.15	h.).
piatok 12. mája *	Švédsko	–	Taliansko	(16.15	h.),	Čes-
ko	 -	 Slovinsko	 (16.15	 h.),	Dánsko	 –	Nemecko	 (20.15	
h.),	Francúzsko	-	Bielorusko	(20.15	h.).
sobota 13. mája *	Lotyšsko	–	USA	(12.15	h.),	Nórsko	
-	Fínsko	(12.15	h.),	Rusko	–	SLOVENSKO	(16.15	h.),	
Slovinsko	-	Bielorusko	(16.15	h.),	Taliansko	–	Nemecko	
(20.15	h.),	Kanada	-	Švajčiarsko	(20.15	h.).
nedeľa 14. mája *	 SLOVENSKO	–	USA	 (16.15	 h.),	
Francúzsko	 -	 Česko	 (16.15	 h.),	 Dánsko	 –	 Švédsko	
(20.15	h.),	Švajčiarsko	-	Fínsko	(20.15	h.).

Úvodné zlyhanie Slovákov na svetovom hokejovom fóre. Zatiaľ sme nepočuli ani našu hymnu
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Eva Kocúrová, -MJK-; Humenné

Aj tento rok odštartoval tanečný odbor 
Súkromnej Základnej umeleckej školy 
VIA ARTO súťažné obdobie úspešným 
spôsobom. Mladí tanečníci si vybrali 
celoslovenskú súťaž „Pohyb bez bariér“, 
ktorej semifinálové kolá sa konali v Bra-
tislave, Košiciach a Žiline. Bolo potrebné 
zabojovať na tanečných doskách, keďže 
v tejto súťaži rozhodoval každučký „bo-
dík“. Len získanie dostatočného počtu 
bodov umožnil súťažiacim postup na 
slovenské finále a neskôr aj na európske 
fórum v rakúskom Grazi.  

Žiačkam	SZUŠ		Via	Arto	z	Humenného	sa	
to	podarilo	a	v	rámci	Majstrovstiev	Európy	
oslovia	dosky	Štajerska.	 	Získali	potrebný	
počet	 bodov,	 ba	 niekoľkokrát	 im	 udelila	
porota	 najvyššie	 bodové	 hodnotenie.	 Pod	
taktovkou	 pedagogičiek	 Zuzky	 Bačovej	
DiS.	 art.	 a	 Evy	 Kocúrovej	 	 DiS.	 art.	 si	
dokopy	 vytancovali	 na	 týchto	 celoslo-
venských	 prestížnych	 a	 konkurenčne	 ná-
ročných	 súťažiach	 sedemkrát	 prvé	miesto	
a	 šesťkrát	 druhé	 miesto	 za	 ich	 nádherné	
a	 profi-tanečné	 choreografie.	 K	 tomu	 sa	
ešte	pridávajú		štyri	zlaté	pásma	z	tanečnej	
súťaže	„Srdcom	–	Pohybom“,	organizova-
nej	na	domácej	pôde	v	Humennom,	i	hod-
notenie	poroty:	„Tanečníci	z	Via	Arto	pre-
zentujú	bezkonkurenčne	iný	level“.

Obrovské	poďakovanie	patrí	všetkým		žia-
kom	za	 ich	húževnatú	prácu,	 zodpovedný	
prístup	a	srdce,	ktoré	je	cítiť	v	každej	cho-
reografii.	 Taktiež	 rodičom	 za	 spoluprácu	
a	podporu	počas	všetkých	súťaží,	rovnako	
dvornej	 krajčírke	 Žanetke	 Štefanikovej,	
no	 a	 v	 prvom	 rade	 	 riaditeľovi	 školy	Via	
Arto,	 Radovanovi	 Sekovi,	 ktorého	 priči-
nením	majú	žiaci	a	pedagógovia	možnosť	
prezentovať	 svoje	 umenie	 na	 podobných	
súťažiach.	

Do	 konca	 škol-
ského	 roka	 zostá-
va	 ešte	 dostatok	
času	a	žiaci	SZUŠ	
Via	Arto	 neustále	
pracujú	 na	 svojej	
ceste	 k	 dokona-
lému	 tanečnému	
umeniu.	 Pozýva-
me	 priaznivcov	
nielen	 týchto	
mladých	 taneční-
kov	pozrieť	si	 ich	
tvorbu	 v	 nedeľu	
18.	 júna	 o	 15.00	
hod.	 v	 sále	Mest-
ského	 kultúrne-
ho	 strediska,	 no	
a	 v	 termíne	 23.	 a	
24.	júna	ich	bude-
me	 určite,	 ak	 nie	
priamo,	 tak	 aspoň	

na	 diaľku,	 povzbu-
dzovať	v	 top	finále	
na	 Majstrovstvách	
Európy	 v	 rakúskej	
spolkovej	 krajine	
Štajersko	 k	 naj-
lepším	 tanečným	
výkonom	 na	 vr-
cholovom	 podujatí	
starého	kontinentu.

Pracujú na svojej ceste k dokonalému tanečnému umeniu

Odrazovým mostíkom pre talentovaných tanečníkov Via Arto z Humenného 
boli hlavne úspechy zo súťaží Pohyb bez bariér. | FOTO ARCHÍV VA

Nielen títo tanečníci nás budú reprezentovať na európskom tanečnom fóre v rakúskom Grazi už budúci mesiac. 
| FOTO ARCHÍV VA
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